Praksis ved konfirmandindskrivning i Kolding by

Lovgivningsmæssigt hedder det i gældende Anordning om
børnekonfirmandundervisning og konfirmation:
§ 11. Normalt skal en konfirmand forberedes til konfirmation af en sognepræst i
bopælspastoratet.
Stk. 2. Dog kan en konfirmand indmeldes til konfirmationsforberedelse hos en anden
præst i folkekirken, som er villig til at undervise og eventuelt konfirmere
konfirmanden.
Vilkårene i Kolding
I Kolding er konfirmandundervisningen lagt på 8. klassetrin. Den nuværende
skolestruktur betyder, at skolernes overbygning er samlet på færre, men større
skoler. Det er praksis, at en stor del af provstiets konfirmander ikke undervises og
konfirmeres i hjemsognet, men i det sogn, hvor skolen er beliggende, og den praksis
er alle sognepræster villige til opretholde.
I Kolding gør der sig yderligere det gældende, at der er flere privat- og friskoler med
overbygning.
Målet er en fordeling af konfirmander inden for de muligheder, som skole- og
sognestruktur giver, der tager hensyn dels til folkekirkemedlemmers ønsker om at
bevare tilknytning til sognekirken, dels til medlemmernes mulighed for af teologiske
og holdningsmæssige grunde at løse sognebånd til en anden præst end
sognepræsten.
Praksis ved indskrivning
Man kan uden videre indskrive sit barn til konfirmationsforberedelse
- i bopælssognet
- i det sogn, hvor skolen ligger
Ønsker man, at barnet skal gå til konfirmationsforberedelse og konfirmeres andre
steder, henvender man sig til den præst, man ønsker skal forestå undervisning og
konfirmation, og anmoder om sognebåndsløsning. Man har derefter de samme
rettigheder i det pågældende sogn, som i sit bopælssogn.
Det er den enkelte sognepræst, der i samspil med skolen fastlægger tidspunkter for
undervisning og konfirmation. Ønsker man, at ens barn skal følge undervisningen hos
en præst, hvis undervisningstider ikke harmonerer med barnets skoles undervisning,
er man selv ansvarlig for at træffe de aftaler, der evt. kan gøre det muligt.
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Bilag
Folkeskoler

Sdr. Bjært Centralskole

Konfirmationsforberedelse tilbydes i
disse sogne (udover bopælssognet):
Almind- Viuf
V. Nebel
Seest
Kristkirken
Bramdrup
(Hartes præst underviser 1 hold)
Brændkjær
Tyrstrup
(Vejstrup – Hejls-Taps?)
Dalby
Skanderup
Lejrskov-Jordrup
Simon Peter
Nr. Bjert
Eltang-Sdr. Vilstrup
Sdr. Bjert

Sdr. Vang Skole

(Sdr. Stenderup præst underviser 1 hold)
Kristkirken

Skanderup-Hjarup Forbundsskole ?

Vamdrup- Hjarup

Vamdrup Skole

Vamdrup-Hjarup

Vonsild Skole

Vonsild
Ødis
(vejstrup-Hejls-Taps

Aalykkeskolen

Sankt Nicolai

Almind-Viuf Fællesskole
Bakkeskolen
Bramdrup Skole
Brændkjærskolen
Christiansfeld Skole
Dalby skole
Kongsbjergskolen
Munkevængets skole
Lyshøjskolen

Privat- og friskoler
Aller friskole
Kolding Friskole
Kolding Realskole
Lykkegårdsskolen
Sct. Michaels skole
Stepping friskole

Aller-Fjeldstrup
Sankt Nicolai
Sankt Nicolai
(Dalby, Harte)
Kristkirken
Simon Peter
Stepping-Frørup

Specialcentre
Bramdrup skole
Karen Blixen (Bakkeskolen)
Marielund
Rådhusskolen
Vonsild skole

Bramdrup
Præst Eltang-Sdr.Vilstrup i Seest
Præst Eltang-Sdr-Vilstrup
Vamdrup-Harup
Brændkjær

