Pastoral handlingsplan för konfirmandarbete september 2015
Syfte och mål
• Syftet med vår konfirmandverksamhet är att, utifrån församlingsinstruktionen, erbjuda
dopundervisning som en del av det livslånga lärandet i församlingen.
• Ungdomarna skall under konfirmandtiden få en grundläggande kunskap om och en
erfarenhet av kristen tro och liv.
• De skall få en upplevelse av att vara sedda, hörda och berörda på ett sådant sätt att de
behåller en god relation till kyrkan.
• Det kvantitativa målet med konfirmandverksamheten är att antalet konfirmerade men inte
på bekostnad av profil och kvalitet.
• Det kvalitativa målet med konfirmandverksamheten, förutom syftet, är dels att i så stor grad
som möjligt erbjuda en fortsatt ungdomsverksamhet, dels att ungdomarna ska uppleva en
trygghet och en naturlig tillhörighet till kyrkans liv som en gemenskap av återvända till.
Ansvariga för konfirmandverksamheten i Helsingborgs pastorat.
är – utifrån sina arbetsbeskrivningar – församlingspedagoger, fritidsledare, musiker och diakoner
med därtill utsedda komministrar som huvudansvariga. Arbetsuppgifterna fördelas inom respektive
församlingsarbetslag och även utifrån ett pastoratstänkande.
Planering
Planering sker dels i samordning inom respektive församling, dels relaterad till motsvarande
verksamhet inom Helsingborgs pastorat och Helsingborgs kontrakt. .
Samplanering med stiftet bör även ingå i den händelse några av våra församlingar är involverade i
eventuellt konfirmandprojektet i syfte att stärka konfirmandarbetet i stiftet som helhet.
I det följande avses främst konfirmandverksamhet bland ungdomar:
I samtliga församlingar finns en koppling till det befintliga skolarbetet genom lektionsmedverkan,
värdegrundssamtal, studiebesök och kyrkoårsteman samt kontaktskapande ”drällverksamhet” .
Detta kompletteras när det blir aktuellt med brevinformation, riktad information på skolorna,
Facegruppkontakter och andra riktad nätverksamhet samt särskilda mer öppna arrangemang för
unga.
När det gäller samordning och gemensam reflektion kring konfirmandverksamheten träffas
pastoratets konfirmandansvariga i kontraktet, förutom mejl och telefonkontakt, till regelbundna
(fysiska) träffar varje år. En träff i mars för planläggning och samordning av uppgifterna till den
gemensamma folder som sprids varje år och i oktober för att göra en avstämning av hur det
egentligen blev. Vid nätverkets träffar lyfts också på ett självklart sätt nya förslag och tankar inför
kommande år.
Planeringen av verksamheten i pastoratet görs i relation till samordning och gemensam reflektion.
Uppgifter på antalet presumtiva konfirmander utifrån kyrkotillhöriga tas fram i god tid innan
planeringen. Trender i befolkningsunderlaget bevakas, samt de strukturer och traditioner som
präglar den lokala miljön..
Varje församling erbjuder minst två konfirmationsläsningsalternativ – särskild profil kan förekomma
som t ex musik, drama, äventyr och sport - dels som traditionell terminsläsning, dels som
sommarläsning – genom längre eller kortare lägervistelse. Till detta tillkommer förutom gudstjänster
i församlingen även helgläger under terminerna och profillördagar (det sistnämnda gäller framför allt
sommarläsningsalternativen. )Ungdomarna erbjuds konfirmandläsning över hela pastoratet.
Konfirmationsgudstjänsterna firas i regel i den församlingskyrka där den huvudansvariga prästen är
placerad.

Till läsningen knyts ungdomar som konfirmandledare/medhjälpare. Utifrån hur mycket ansvar och
uppgifter som förväntas av dem genomförs ledarutbildningar i respektive konfirmandarbetslag,
oftast under ledning av ansvarig församlingspedagog. Att rekrytera unga medarbetare är ett
medvetet uttryck både för att kunna skapa relationer och förebilder – och att tydliggöra att i Kristi
kyrka behövs alla och har alla något att bidra med.
Årscykel
När det gäller planering är långsiktighet ett ledord. Konfirmandverksamheten ska vara en del av
församlingslivet i övrigt och ingå i helhetssammanhanget. Det personliga positiva mötet mellan
ungdomar – och mellan ungdomar och vuxna – är en utmaning att leva upp
Inbjudan sker genom en gemensam folder tillsammans med Kvistofta församling. Den skickas i två
omgångar, dels till målsman, dels till den aktuella presumptiva konfirmanden. (alla tillhöriga eller
antecknade) Foldern finns även tillgänglig på pastoratets hemsida.
• Skolbesök, för att komplettera brevinbjudan, görs i samråd och i förekommande fall i
samverkan med de andra arbetslagen i kontraktet.
• Läger och föräldrasamlingar för kommande läsår planeras i god tid för att underlätta övrig
församlingsplanering.
• Konfirmationsgudstjänsten ska ha tonvikten lagd på själva konfirmationsakten och mindre
på konfirmandernas prestation i redovisningen. Den ska präglas av glädje och livsmod som
ett uttryck för dopets nåd och tryggheten i att få leva som Guds barn och kristen. I
välsignelsehandlingen deltar om möjligt konfirmandernas faddrar.
• Utvärdering sker kontinuerligt i arbetslaget under både arbetets gång, vid
planeringsträffarna, vid den avslutande läsårsutvärderingen samt tillsammans med de unga
ledarna.
• Maj: återsamlingar och inbjudan till ungdomsverksamheten med tydlig adress till de
nykonfirmerade. Här ges också info om och inbjudan till fortsatt engagemang som
konfirmandledare det kommande läsåret.
Kursplan
Teologiska grundvärderingar
• Vi vill nå unga människor med budskapet om att Gud, i dopet, valde dem (du och jag NN) och
att de nu genom konfirmationen har en möjlighet att växa till i den upplevelsen och utifrån
den tro de har ge sin respons till en tillit till Jesus Kristus. Konfirmanderna ska också mötas av
budskapet att en kristen tro hör samman med ansvar och livsmod i det vanliga vardagliga
livet, att där vara buren av Guds nåd för att kunna bära andra.
Pedagogiska grundvärderingar
Som pedagogisk modell, med utgångspunkt från konfirmanderna, arbetar vi utifrån följande fyra
områden i konfirmandernas omvärld, bibelns omvärld, konfirmandernas aktion och andakt.
Innehållsliga teman och upplägg
• Dessa skiftar mellan de olika församlingarna och anpassas till respektive upplägg av
konfirmandsamlingarna. Frälsarkransen används som en grundmodell, medan det i andra
grupper planeras utifrån trosbekännelsen, musik/drama som trostolkning eller traditionell
”konfirmandlärobok”
Gudstjänst och andakt
• Konfirmanderna deltar i församlingens gudstjänstliv enligt den modell som respektive
konfirmandansvariga tar fram. Grunden är att ungdomarna ska få känna sig delaktiga och
behövda, möta alla åldrar och att de ges möjlighet att växa i sin tro. De ska tidigt under
läsperioden få kunskap om gudstjänstens olika moment och att de är välkomna att delta i allt
som sker. Vissa terminsläsningsgrupper inleder sina träffar med veckomässa, andra avslutar

med andakt. Alla ska ges, så långt det är möjligt, upplevelsen av att andaktsliv – möten med
Gud – är en självklar och omistlig del av livet som människa och kristen
Åldersintegrering
• I konfirmationsåret ingår integrering och möten med alla åldrar i församlingens gudstjänstliv,
om möjligt med ett individuellt faddersystem.. När vi möts i gudstjänsten är det allas uppgift
att se, att be, att känna igen och att ge.
Kompetensutveckling
• Medarbetare erbjuds kompetensutveckling enligt följande principer:
o möjlighet till utveckling genom den utvärderande och reflekterande dialog som förs i
arbetslaget.
o deltagande i de kontraktsövergripande träffarna. Syftet med dessa är bl.a.
internfortbildning genom de samtal som förs i gruppen samt genom föredrag och
studiebesök.
o allt efter behov deltagande i kurser arrangerade av Lunds stift.
• Nya ledare rekryteras huvudsakligen från befintliga ungdomsgrupper och tidigare
konfirmandgrupper. För att kunna bli ledare förutsätts att man deltar i teoretisk utbildning
och att man utvecklar en praktisk erfarenhet, samt naturligtvis att man har en personlig
fallenhet och mognad för uppgiften.
Ekonomi
• Konfirmandverksamheten finansieras genom anslag från pastoratets ordinarie budget.
Helgläger är kostnadsfria för deltagande konfirmander. I budget 2016 finns ett förslag om att
även de längre sommarlägren ska vara kostnadsfria, detta för att alla konfirmander oavsett
ekonomisk bakgrund ska kunna välja ett sådant alternativ. Vilka konsekvenser, t ex i ökad
tillströmning och därmed större personalbehov, detta kommer att få är ännu inte känt, men
det är naturligtvis i grunden en positiv fråga.
• Kostnader för de konfirmander som väljer att konfirmeras i andra församlingar eller på läger
med särskilt avtal, finansieras via det nationellt/regionalt fastställda clearingsystemet.
• Vi strävar efter att så långt det är möjligt integrera konfirmander med behov av särskilt stöd i
de ordinarie grupperna. Här tänker vi i ett tydligt pastoratsperspektiv för att utnyttja
befintliga kompetenser. Kan konfirmation för dessa inte erbjudas i församlingen skall den
som vill konfirmeras kunna göra det kostnadsfritt i ett annat passande sammanhang.
Konfirmation av vuxna –
Normalt sker konfirmation av ungdomar under det år som de fyller 15. Om någon istället vill
konfirmeras vid senare tillfälle i livet, sker detta efter kontakt med en präst och/eller
pedagog/diakon. Konfirmationen sker efter en serie samtalstillfällen om kristen tro, utifrån vad den
ansvariga prästen bedömer som lämpligt. Deltagande i gudstjänstliv och om möjligt någon av
församlingarnas verksamheter är en självklarhet. Konfirmationsgudstjänsten genomförs på det sätt
som präst och
konfirmand kommer överens om, men följer i stort Kyrkohandbokens upplägg.
Vuxenkonfirmation, ibland i samband med dop, tenderar att öka. Information om denna
möjlighet och öppenhet inför människors sökande, skall vara generös, frimodig och tydlig i alla
informationskanaler - men inte minst i alla de personliga möten som präster och andra medarbetare
har.
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