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Konfirmandforberedelsen bør have førsteprioritet 
 
Mange steder er det vanskeligt at placere konfirmandundervisningen på en måde, så både skolens og kirkens interesser 

er tilgodeset. Man skulle synes at udvidelsen af skoledagen som følge af indførelsen af heldagsskolen, skulle gøre det 

lettere for skolen at udvise fleksibilitet, så præsterne kan indpasse konfirmandundervisningen i deres mange andre 

gøremål, og så de gives de bedste pædagogiske betingelser for at undervise konfirmanderne, mens de stadig er friske til 

at deltage aktivt i undervisningen. Det har imidlertid vist sig at være svært. Der er i skolen blevet plads til mange andre 

aktiviteter, og skolen samarbejder med musikskoler, idrætsforeninger og mange andre interessenter. Men konfirmand-

undervisningen har mange steder trange kår. Kirkeministeriet og undervisningsministeriet har i fællesskab peget på 

seksten forskellige måder at placere undervisningen på, men det er op til kommunalbestyrelserne at bestemme den 

konkrete løsning. Mange steder har man et godt samarbejde med præster og provster om placeringen, men mange andre 

steder placeres konfirmandundervisningen uhensigtsmæssigt som sene eftermiddagstimer, nogle steder endda som 

enkelttimer, fordi konfirmandundervisningen må vige for skolens mange andre hensyn.  

Kirkelig Samling om Bibel og Bekendelse mener, at konfirmandundervisningen bør have førsteprioritet i det ene 

skoleår, hvor konfirmationen finder sted. Det er en meget lille del af det samlede timetal, som konfirmations-

forberedelsen lægger beslag på. Det er ikke let at placere begravelser eller andre kirkelige handlinger om morgenen, så 

skolen må respektere, at præsterne også har en tætpakket kalender. Det vil klæde skolen at huske på, at det er kirken, 

der har oprettet skolen og ikke omvendt, og den bør således ikke udøve magtmisbrug til at amputere den konfirmations-

forberedelse, som i høj grad er en del af kirkens fortsatte eksistensgrundlag. 
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