Konfirmation i Sct. Johannes Kirke, Herning
Sct. Johannes Kirke konfirmerer elever fra 7. årgang på Vestervangskolen.
Konfirmationsforberedelsen foretages af hhv.
Sognepræst Lennart B. Jessen
Sognepræst Scot A. Christensen
Bemærk: Når der kun er to 7. klasser, har Scot A. Chritensen kun en klasse hvert andet år. Når der er tre
klasser på én årgang, har Lennart B. Jessen to klasser, og Scot A. Christensen en klasse - Hvilke klasser
det drejer sig om, er afh. af skolens placering af disse i timeplanen.
Hvornår skal mit barn konfirmeres?
Eleverne konfirmeres som hovedregel den sidste søndag i april.
7. a konfirmeres kl. 9.00 og 7. b konfirmeres kl. 11.00
Hvis der også er en 7. c bliver eleverne i 7. c konfirmeret den første søndag i maj kl. 10.00, med mindre
der aftales andet med forældreflokken. Vi har oplevet 7.c indlagt i de andre klasser, for at imødekomme
behov fra familierne fra 7.c.
Eleverne i Vestervangskolens specialklasser konfirmeres også i Sct. Johannes Kirke, hvis de ønsker det.
De elever, der ønsker at blive konfirmeret i Sct. Johannes Kirke, følger en af Vestervangskolens 7. klasser til konfirmationsforberedelse og bliver konfirmeret sammen med den klasse, de har fulgt – altså som
hovedregel den sidste søndag i april.
Før du booker festlokaler/spisested
Før du booker festlokaler/spisested, skal du være opmærksom på, at konfirmationen som hovedregel foregår den sidste søndag i april eller første søndag i maj alt efter, hvor mange 7. klasser, Vestervangskolen har det pågældende år.
Vestervangskolen underviser eleverne efter retningslinjer, som er udstukket af Herning Kommune med
hensyn til, hvor mange elever, der må være i hver klasse. Herning Kommune fastsætter antallet af klasser pr. årgang ét år forud for konfirmationen.
Nogle gange bibeholder man de bestående klasser, men til tider har antallet af børn ændret sig, så klasser er blevet lagt sammen eller delt.
Vi kan ikke forudse, om jeres barn kommer til at gå i a-, b- eller c-klassen, da der også ligger pædagogiske hensyn til grund for fordelingerne i klasserne.
Dette kan naturligvis give anledning til problemer, hvis I som forældre booker et spisested til konfirmationsfesten flere år ud i fremtiden.
Sct. Johannes Kirke har ingen indflydelse på kommunens politiske beslutninger om klassefordelingen af
eleverne. Derfor opfordrer vi til, at I tager jeres forholdsregler mht. risikoen for ændring af jeres barns
placering i skolens klasser, da det kan få indflydelse på, hvilken søndag jeres barn skal konfirmeres - og
dermed på reservationen af evt. spisested.
At der ikke kan forekomme undtagelser er vi også med på. Et år reddede vi dagen ved at tage en klasse
ind og fordelte den i de hold, der skulle konfirmeres på dagen.
Vi forsøger så vidt det er muligt, at få tingene til at fungere, hvis der kommer forandringer, vi ikke har
indflydelse på.
Hvis denne information giver anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:
Sognepræst kbf. Lennart B. Jessen, Tlf: 97 21 44 83, (fri på mandage) E-mail: lbj@km.dk
Sognepræst Scot A. Christensen, Tlf: 97 21 42 93, (fri på fredage) E-mail: sac@km.dk

