
 

Kære Hans Olav Okkels 

Ved brev af 7. september 2015 har du på vegne af Kirkelig Samling om Bibel og 
Bekendelse rettet henvendelse til mig vedrørende konfirmationsforberedelsen. 
I brevet henvises bl.a. til, at konfirmationsforberedelsen bør have første priori-
tet i det ene skoleår, hvor konfirmationen finder sted. 

Jeg er enig med jer i, at det er vigtigt, at konfirmationsforberedelsen priorite-
res. Det har gennem længere tid været drøftet, hvordan man kan imødegå nog-
le af de vanskeligheder, nogle præster og skolebestyrelser har oplevet med at 
få tilrettelagt konfirmationsforberedelsen inden for den almindelige skoledag i 
tidsrummet kl. 8.00 til 16.00.  

Jeg er derfor glad for at kunne oplyse, at ministeren for børn, undervisning og 
ligestilling nu har taget initiativ til at udbyde et rammeforsøg med konfirmati-
onsforberedelse i tid afsat til den understøttende undervisning.  

Ved udmeldingen åbnes der for gennemførelse af rammeforsøg med mulighed 
for at afkorte undervisningstiden for understøttende undervisning med henblik 
på, at eleverne kan deltage i konfirmationsforberedelse i op til to timer ugent-
ligt i løbet af 7. eller 8. klassetrin, uden at den samlede undervisningstid for-
længes.  

Processen foregår på den måde, at man lokalt tager kontakt til kommunalbe-
styrelsen og indgår en dialog, hvis man er interesseret i at deltage i rammefor-
søget. Det er kommunens beslutning, om man vil ansøge Ministeriet for Børn, 
Undervisning og Ligestilling om at deltage i rammeforsøget. Alle kommuner, 
der ønsker det, har mulighed for at deltage.  

I kan læse mere om dette forsøg, som jeg er meget glad for, at ministeren for 
børn, undervisning og ligestilling har sat i værk, på Ministeriet for Børn, Un-
dervisning og Ligestillings hjemmeside. 

Jeg kan for øvrigt oplyse, at der er udsendt information om rammeforsøget til 
alle præster, provstier og stifter.  

  

Med venlig hilsen 
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