Forventninger, regler og avtaler
Forventniger er mer enn regler
Det kan være viktig å ha en forventningsavklaring helt i starten av et konfirmant år. Det er
naturlig at forventninger til konfirmasjonstiden kommuniseres tydelig.
Alt konfirmanter og foreldre/foresatte vet på forhånd vil kunne gjøre kommunikasjonen
enklere i løpet av året. Det er også viktig å ivareta deres forventinger til hva kirken skal
bidra med.
Regler uten forventningsavklaring kan oppleves som strengt. Samtidig er regler viktige for
at vi kan få til gode møteplasser. Forventninger gir grunnlag for reglene.
Avtaler og forventninger i konfirmasjonstiden bør informeres i forbindelse med:
- Invitasjon
- Møter i forkant
- Innskriving m.m.

Nedenfor følger noen innspill til hva disse forventningene skal være:
Oss som ledere
- at vi gir deg som er konfirmant den undervisningen og de samlingene du har krav på.
- at vi viser deg respekt og tar dine spørsmål og meninger på alvor!
- at vi vil forsøke å møte deg og din livssituasjon der du evt. måtte trenge oss.
Til foreldre foresatte
- at dere støtter og hjelper konfirmanten til å kunne delta på undervisning og samlinger etter
avklart program.
- er åpne for de spørsmål og tanker konfirmantene evt. ønsker å ta opp.
- at dere ser oss konfirmantledere som medspillere i en rik og krevende tid!
Til konfirmantene
- at du møter til den undervisningen og de samlingene vi skal ha
- at du viser interesse og engasjement, ikke at du behøver være enig!
- at du viser respekt for de andre konfirmantene, de lederne og lærerne du vil møte, og at du
viser dette ved en oppførsel som skaper tillit.

Nedenfor følger to eksempler på avtaler/regelverk
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Side 2

Eksempel på forventninger og regler for
konfirmasjonstiden:
Dette kan for eksempel sendes med påmeldingsinformasjonen.
Konfirmantledernes oppgave er å legge til rette for at konfirmasjonstiden blir lærerik og bra, samtidig
må vi alle være med å bidra. For at konfirmasjonstiden skal bli en fin tid for alle, er det viktig at alle
gjør sitt for å skape den. Derfor har vi som er ansvarlige noen forventninger og regler som kan hjelpe
oss alle til å gjøre vårt beste. Vi som er ansvarlige for konfirmasjonstiden forplikter oss på å gi
informasjon skriftlig – i brev, på nettside og sms. Vi skal være forberedt og lage et så godt opplegg
som mulig, og hvis det skjer endringer i programmet så skal det være gode grunner til det.
Samarbeid med familien
Vi konfirmantansvarlige ønsker å ha et godt samarbeid med hjemmet. Vi ønsker at dere ser oss
konfirmantledere som medspillere dette året. Det er flott om du/dere deltar aktivt sammen med
konfirmanten. Gjennom å gå på gudstjenester og samtale om opplevelsene vil hele familien få stort
utbytte av konfirmasjonstiden. Det forventes at foreldre/foresatte støtter og hjelper konfirmanten til
å kunne delta på undervisning og samlinger etter avklart program.
Forventninger og regler for konfirmasjontiden
•
Det er frivillig å være konfirmant, men har du meldt deg på så er alle samlinger og andre
aktiviteter obligatorisk. Møt opp presis til samlingene. 
•
Det forventes at konfirmantene viser respekt for de andre konfirmantene, de lederne og
lærerne de møter, og at det vises ved en oppførsel som skaper tillit.
•
Konfirmantene skal delta på minst 8 gudstjenester, 3 obligatoriske og 5 valgfrie.
•
Fravær, også grunnet sykdom, idrettsarrangement, treninger m.m, fører til
ekstraoppgaver eller ekstra oppmøte. Vi forventer at konfirmantopplegget prioriteres
dette året.
•
Ved fravær på Fasteaksjonen skal konfirmanten gjøre en annen tjenesteoppgave i
menigheten.
•
Ved gjentatt uakseptabel oppførsel kan hjemsendelse forventes. Hvis dette skjer på leir,
vil det være på egen regning.
Når du melder deg på som konfirmant godtar du disse reglene og lover å følge dem.

Eksempel på avtale:
Avtalen kan lages i forkant og sendes med påmeldingsinformasjonen – ferdig
underskrevet fra ansvarlig(e) i menigheten.
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Side 3
AVTALE OM DELTAKING I KONFIRMASJONSTIDA
Det er friviljug å vera konfirmant, men har du meldt deg på, er undervisinga obligatorisk.
For at konfirmasjonstida skal verta ei fin tid for alle, er det viktig at alle gjer sitt for at det skal verte
slik.
Difor skriv me under på ein avtale for å markera at me vil gjera vårt beste.
KONFIRMANTLÆRAREN SKAL SYTA FOR
- godt førebudde samver/samlingar.
- å gje viktig informasjon skriftleg.
- at programmet ikkje blir endra utan gode grunnar.
KONFIRMANTEN SKAL
- møta i tide til alle samvera som høyrer til i konfirmasjons-førebuinga.
- ha med seg konfirmantbibelen og anna materiell på alle samlingane.
- fylgja dei reglane som gjeld, og gjera sitt for at alle skal trivast i konfirmanttida.
- gje melding dersom det er noko ein vil endra på, eller om ein er sjuk og ikkje kan møta.
Foreldre/føresette hjelper konfirmanten til å gjennomføra konfirmasjonstida.
Om du er borte fra meir enn XX samlingar/timar vil du få beskjed om kva du skal gjere av
ekstraoppgåver for å ta igjen det du har gått glipp av.
Me tek kontakt med foreldre/føresette om nokon ikkje greier å fylgja opplegget.
Stad og dato: _______________________________
Underskrifta til konfirmant: _______________________________
Klasse: _____
Underskrifta til ein eller begge foreldre/føresette: ___________________________
For XX kyrkjelyd: XX
KLIPP UT OG TA MED DENNE AVTALEN PÅ PÅMELDINGSSAMLING/FØRSTE SAMLING
ELLER SEND DEN I POSTEN TIL XX, adresse og postnummer
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