Konfirmandtilmelding 2019 – 2020 Sletten Skolerne
1.

Tilmelding:

Gå ind på tilmelding til konfirmationsundervisning på kirkeministeriets
hjemmeside folkekirken.dk eller otterupsogn.dk
Tilmeld eleven med NemId. Tilmelding er kun gældende, når begge indehavere
af forældremyndigheden har registreret tilmeldingen.
Systemet sender tilmeldingen videre til elevens hjemsogn, og der godkendes
tilmeldingen. Det vi sige, at ingen ikke er tilmeldt, før præsten har godkendt
tilmeldingen. Ønsker man konfirmation i Otterup Sogn, selvom man bor uden
for sognet, skal man kontakte præsten, der har det ønskede hold.
Astrid Kirk Paludan: Sletten Sk. Otterup (6. klasse). og Realskolens nye 7. B
Suzanne Johansen: Sletten Sk. Nordvest (6. klasse) og Realskolens 7. A
2.

For elever, der bor i Otterup sogn:
Når vi har fået tilmeldingen, skriver vi en mail til jer med adgang til vores
tilmeldingssystem.
Vi beder om konfirmandens navn, adresse, forældrenes navn, telefonnumre.
Vi beder også om, navnet på skolen eleven går på, i sjette klasse, og efter
sommerferien, samt om vi må offentliggøre konfirmandens navn i forbindelse
med konfirmationen. Systemet guider til konfirmationsdato eller valg af dato,
hvis man skifter til anden skole end forventet.

3.

For elever, der bor i Lunde, Hjadstrup, Gerskov, Skeby og Østrup
Sogne:
Fordi disse sogne har undervisning på de tidspunkter, skolerne afgiver tid, skal
eleverne undervises i hjemsognet.
Ønsker man konfirmation i Otterup Kirke, skal man kontakte den præst, der
står den ønskede konfirmation.

4.

For elever fra andre sogne:
Fordi de øvrige sogne på Nordfyn har undervisning på tidspunkter, hvor det
ikke er muligt at følge den, når man går på Sletten Skole Otterup, kan de følge
undervisningen i Otterup.
Vi opfordrer dog til, at man forhører sig, om der er muligheder for alternativ
undervisning i hjemsognet.

5.

Undtagelser:
Såfremt der er særlige årsager til at ønske undervisning i Otterup Sogn, selvom
man ikke bor der, kan man kontakte den pågældende præst og forhøre sig om
muligheden for at komme med på holdet.

