
Tilrettelagt konfirmantundervisning i Kristiansand og omegn. 

 

I et nært samarbeid med Krossen skole og Hellemyr skole avdeling Toppen, gis det i 

Kristiansand et tilbud om tilrettelagt konfirmantundervisning for konfirmanter med spesielle 

behov. Undervisningen er lagt til Grim kirke og det er diakonen i Grim og kapellanen i 

Domkirken som er ansvarlige for opplegget. En viktig medspiller er og kantor i Grim som er 

med når ikke annen tjeneste hindrer det. Samtidig er det og åpent for at konfirmanter som ikke 

går på disse skolene kan delta i undervisningen. 

Konfirmantene har undervisning en time hver uke. Det er oppstart i september og 

konfirmasjonsgudstjeneste siste søndag i april. I tillegg deltar konfirmantene på enkelte 

gudstjenester. 

 

Skolesamarbeidet skjer ved at skolen er behjelpelige med å få ut informasjon til de elevene det 

gjelder og at de følger de konfirmantene som trenger det til undervisningen. Dette kan de gjøre 

i og med at undervisningen er lagt til skoletiden, fredager fra 9 – 10. At undervisningen skjer i 

skoletiden er det søkt om og fått godkjent av departementet. 

 

Før undervisningen begynner om høsten forsøker en å få til et hjemmebesøk, hvor konfirmanten 

og er med. Dette både for å bli kjent med familien, at de kan bli litt mer trygge på oss som 

lærere, men og at vi får vite litt mer om konfirmanten. 

 

Når det gjelder undervisningstimene foregår de slik: 

 En felles samling i menighetssalen med velkommen, velkomstsang og litt om dagens 

tema. Her kan det og være bibelfortelling og drama, litt aktiviteter, alt etter hva 

konfirmantene kan delta med. 

 Så går vi inn i kirkerommet, som ligger like ved siden av menighetssalen. Her er det 

inngangsprosesjon, lystenning ved den enkelte konfirmant og mer om dagens tema. 

 Enkelte ganger avsluttes timen med «kirkekaffe». 

 

Gjennom konfirmantåret deltar konfirmantene i flere gudstjenester, noen sammen med 

menighetens øvrige konfirmanter, mens det på de andre bare er fredagskonfirmantene som 

deltar. Gudstjenestene er viktige for å la konfirmantene oppleve kirkerommet med andre 

mennesker i og ikke bare med oss selv, slik som det er i undervisningstimene. På disse 

gudstjenesten har konfirmantene sine oppgaver som de deltar med. 

 

Det er to hovedmål med konfirmasjonstiden. 

1. Gi konfirmantene et møte med Gud og hans kjærlighet og ut fra den enkeltes evne, lære 

de om troens innhold. 

2. Gjennom det vi gjør, skape trygghet fram mot konfirmasjonsdagen. 

 

Grim menighet gir tilbud om konfirmasjonsgudstjeneste som avslutning på denne tiden. De 

fleste konfirmantene deltar her. Samtidig er en behjelpelig med å legge til rette for dem som vil 

være med på konfirmasjonsgudstjeneste i sin hjemmemenighet. 

 

Av Thor Kåre Kalvik, spesialprest i Agder og Telemark bispedømme 
 


