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Rammeaftalen er aftalt mellem skolechef Huno Kjærsgaard Jensen og provst Jakob 

Nissen.  
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Rammeaftalen danner udgangspunkt for de lokale aftaler mellem den lokale skoleledelse 

og de lokale præster, ligesom den er gældende, med mindre andet er aftalt lokalt mellem 

skole og kirke. 

Konfirmationsforberedelsen i Silkeborg Kommune kan bestå af lige dele morgentimer og 

ydertimer (indenfor skoletiden) samt af 1 hel dag, hvor alle konfirmander i provstiet kan 

samles. 

Silkeborg Provsti og Silkeborg Kommune er glad for det gode samarbejde, vi har skole og 

kirke imellem. Vi ønsker fortsat der må være en god dialog mellem os, ligesom vi ønsker 

at finde en løsning på de udfordringer, den længere skoledag medfører for både skole og 

kirke. 

De anbefalede 56 timer vil ud fra rammeaftalen fordele sig på følgende måde: 

12 x 2 morgentimer 

12 x 2 ydertimer 

1 hel dag fælles for alle provstiets/kommunens konfirmander 

Rammeaftalen er gældende for skoleåret 2019/20. Rammeaftalen drøftes en gang årligt. 

Silkeborg, juni 2019 

_____________________________ _______________________________ 

Skolechef Huno Kjærsgaard Jensen Provst Jakob Nissen 



Rammeaftale for konfirmationsforberedelse 

 

 

Side 2 

Bilag 1: Konfirmationsforberedelse jf. 

justering af folkeskoleloven maj 2019 
 

Den 2. maj 2019 vedtog Folketinget en justering af folkeskoleloven. Det betyder ændrede 

muligheder for at afkorte skoledagen i forhold til tidligere år. Med justeringen af 

folkeskoleloven er der mulighed for en generel afkortning af skoleugen i indskolingen, 

fleksibel mulighed for afkortning af skoleugen for mellemtrinnet og i udskolingen samt 

reduktion af den understøttende undervisning til konfirmationsforberedelse.  

 

Det betyder, at det er muligt for skolerne at søge skolechefen om: 

• Afkortning af skoleugen på mellemtrinnet Jf. § 16 d fra 33 til 31 timer 

• Afkortning af skoleugen i udskolingen jf. § 16 d fra 35 til 33 timer 

• Yderligere reduktion for specialklasser Jf. § 16 b til klassetrin, hvor særlige forhold 

gør sig gældende 

• Yderligere reduktion af den understøttende undervisning (UU) med op til 60 

undervisningstimer til konfirmationsforberedelse i 7. eller 8. klasse. 

 

Procedure for reduktion af understøttende undervisning (UU) til 

konfirmationsforberedelse 

• Skolelederen udfylder ansøgningsskema, stilet til skolechefen.  

Ansøgningen skal indeholde følgende: 

o Skoleår og antal timer 

o Beskrivelse af organiseringen af UU for de elever, der ikke ønsker at deltage i 

konfirmationsforberedelsen 

o Skolebestyrelsens påtegning af ansøgningen 

 

• Skolelederen indsender ansøgningen til Skoleafdelingen v/Inge Helboe Kruhøffer, 

ik@silkeborg.dk. 

• Skoleafdelingen behandler ansøgningen og sender svar til skolelederen. 

 

  

mailto:ik@silkeborg.dk
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Side 3 

Bilag 2: De særlige kirkelige udfordringer – 

kirke og samfund 
 

Det er både præsters som sognenes ønsker, at man fra skolerne og kommunens side viser 

imødekommenhed overfor, at konfirmationsforberedelsen i videst muligt omfang kan ligge 

som morgentimer. Det skyldes dels logistiske problemer med at få børnene bragt til og fra 

skole (ikke mindst en problemstilling, der gør sig gældende i mange af provstiets 

landsogne), som muligheden for at kirkens præster fortsat også kan stå til rådighed for 

kommunens borgere i forbindelse med kirkelige handlinger.  Kirkens øvrige mangesidige 

kulturelle og sociale udbud finder desuden også sted om eftermiddagen: 

eftermiddagsarrangementer for ældre, minikonfirmander, foredrag etc.  

 

Langt den overvejende del af befolkningen i Silkeborg Kommune er medlem af 

folkekirken. Jf. nedenstående oplysninger er ca. 82 % medlemmer. 

 

Kirken tager sig endvidere af godt 92 % af alle de begravelser, der finder sted i Silkeborg 

Kommune. Her er det vigtigt, at kirken giver de pårørende de bedst mulige betingelser for 

at tage ordentligt afsked med deres døde.  

  

Provsti-statistik pr. 2018 (fra http://provsti.dk/silkeborg/provstioplysninger/):  

Folkekirkemedlemmer: 64023 Indbyggere: 78422 

Fødte: 889 Døde: 641 

Kirkelige handlinger 

Døbte: 679 Konfirmerede: 851 

Vielser: 159 Velsignelser: 27 

Kirkelige begravelser: 547   

 

http://provsti.dk/silkeborg/provstioplysninger/



