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Høring vedrørende rapport om dåbsoplæring i folkekirken 

På bispemødet den 9. april 2008 besluttede biskopperne at nedsætte en ar-

bejdsgruppe, der blandt andet skulle fremkomme med forslag til folkekirkens 

fremtidige dåbsoplæring, herunder den indledende konfirmationsforberedel-

se. Arbejdsgruppens resultater skulle sammenfattes i et forslag til en ny fæl-

les anordning om den indledende konfirmationsforberedelse (der i rapporten 

betegnes ’børnekonfirmandundervisning’) og konfirmationsforberedelse. 

Arbejdsgruppens endelige ’rapport om dåbsoplæring i folkekirken’ er den 5. 

januar 2011 fremsendt til Kirkeministeriet. På et møde den 10. februar 2011 

aftalte kirkeministeren og biskopperne, at Kirkeministeriet gennemfører en 

høring vedrørende rapporten. 

Den vedhæftede rapport indeholder blandt andet forslag om,  

1) at børnekonfirmandundervisningen fremover skal tilbydes i alle sog-

ne, således at der herefter er tale om et obligatorisk tilbud til alle børn 

uanset bopæl.  

2) at provsten får ansvaret for at strukturere og tilrettelægge specialun-

dervisning for børn med særlige behov, der både kan indebære speci-

alhold og støtteundervisning.  

3) at der åbnes for, at børnekonfirmandundervisningen kan tilbydes i et 

samarbejde på tværs af sogne og pastorater.  

4) at menighedsrådet forpligtes til i nødvendigt omfang at antage en fast 

medhjælp til børnekonfirmandundervisningen.  

For så vidt angår konfirmation er arbejdsgruppens væsentligste forslag,  

1) at menighedsrådet kan antage en fast medhjælp. Ansættelsen kræver 

efter forslaget enighed mellem menighedsrådet og den/de præster, der 

har ansvaret for undervisningen og tilsynet med den. 

2) at børn med særlige behov får mulighed for at modtage specialunder-

visningen svarende til tilbuddet i forbindelse med børnekonfirmand-

undervisning. 

3) at der bør være en generel adgang til at lægge konfirmation på hver-

dage – f.eks. lørdage – når lokale forhold nødvendiggør det.  

Der vedhæftes endvidere ’rapport om den kirkelige undervisning’, der tjener 

som baggrundsmateriale for rapporten om dåbsoplæring i folkekirken.  
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Kirkeministeriets bemærkninger til arbejdsgruppens rapport 

Som led i høringen over rapporten skal ministeriets bede om, at høringspar-

terne særligt overvejer følgende: 

Arbejdsgruppen foreslår som nævnt, at børnekonfirmandundervisningen 

fremover bliver obligatorisk i alle sogne. I den sammenhæng kan der være 

behov for at overveje: 

- Hvorledes en obligatorisk børnekonfirmandundervisning bedst kom-

bineres med de øvrige aktiviteter, som menighedsrådet aktuelt tilby-

der. Det er f.eks. babysalmesang, andre tilbud til førskolebørn, skole-

kirkesamarbejder, spaghettigudstjenester m.v.  

- Hvorvidt tilbud fra frie kirkelige organisationer kunne være et til-

strækkeligt tilbud til sognets børn, eller om menighedsrådet under alle 

omstændigheder skal tilbyde børnekonfirmandundervisningen.  

Arbejdsgruppens rapport indeholder ikke økonomiske beregninger over de 

øgede udgifter, der er forbundet med arbejdsgruppens forslag.  

Af hensyn til det samlede overblik over forslagene er det ministeriets opfat-

telse, at det er vigtigt at kende de økonomiske konsekvenser af arbejdsgrup-

pens forslag.  

Ministeriet har på baggrund heraf foretaget et forsigtigt skøn over de merud-

gifter, der er forbundet med forlagene: 

- Det vurderes, at fællesomkostningerne (vand, varme, rengøring m.v.) 

i forbindelse med obligatorisk børnekonfirmandundervisning vil ud-

gøre cirka 1,6 mio. kr.  

Udgifterne til undervisningsmaterialer vurderes ligeledes at ville ud-

gøre cirka 1,6 mio. kr.  

Løn til sognemedhjælper/børnekonfirmandlærer vil udgøre cirka 6,3 

mio. kr., og omkostninger til børn med særlige behov cirka 0,6 mio. 

kr.  

I alt skønnes de samlede omkostninger forbundet med børnekonfir-

mandundervisning at udgøre 10,1 mio. kr. 

De nuværende udgifter til indledende konfirmationsforberedelse 

skønnes at udgøre cirka 5 mio. kr. Som følge heraf skønnes merudgif-

terne for at gøre ordningen obligatorisk at udgøre cirka 5 mio. kr.  

- I rapporten foreslås det også, at menighedsrådene fremover skal have 

lempeligere adgang til at antage en fast medhjælp i forbindelse med 

den almindelige konfirmandundervisning. Såfremt det forudsættes, at 

en mere lempelig adgang til ansættelse af fast medhjælp vil øge an-
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vendelsen af konfirmandlærere med cirka 10 pct., vil den skønnede 

merudgift hertil udgøre cirka 1 mio. kr. 

De samlede merudgifter til forslagene i rapporten skønnes på denne bag-

grund at udgøre 5-6 mio. kr.  

 

Såfremt der måtte være bemærkninger til den vedlagte rapport om dåbsoplæ-

ring i folkekirken, skal disse være ministeriet i hænde senest fredag den 27. 

maj 2011. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Eva Stilov 

fuldmægtig   

 


