
Avtale mellom Tananger Menighet og …………………………….……………….………………….…….. 

(Konfirmantens navn)

Tananger menighet ønsker at hver konfirmant skal få best mulig utbytte av konfirmanttiden. 
Derfor kan konfirmant og foreldre/foresatte forvente at vi:
• viser konfirmanten respekt og tar spørsmål og meninger på alvor.
• jobber for en best mulig tilrettelegging av undervisningstimer og andre ting som skjer i 

konfirmasjonstiden.
• legger ut oppdatert informasjon på konfirmantappen, og bruker aktivt SMS eller e-post

Vi forventer at konfirmanten gjør sitt beste for å:
• prioritere konfirmantopplegget foran andre aktiviteter dersom tidspunkt kolliderer.   

(Etter Rogaland fotballkrets retningslinjer kan en kamp søkes om å bli flyttet når det er
konfirmasjonsforberedelser samme dag.)

• møte presis og være til stede gjennom hele programmet, både til undervisning og de andre
samlingene vi har. Konfirmanten eller foreldre/foresatte informerer menighetspedagog om  
fravær via e-post eller SMS snarest.

• ha med skrivesaker og bibel til samlingene. Mistet bibel forventes erstattet av konfirmant.
• vise interesse og engasjement – uten å måtte være enig i alt som sies
• vise respekt for medkonfirmanter og ledere. 
• holde seg oppdatert om opplegget via konfirmantappen.
• legge vekk mobil under undervisning, møter og gudstjenester.

Annet:
• Alle skal møte på minst 8 gudstjenester i konfirmasjonstiden. På grunn av koronapandemien, kan 

det bli nødvendig at konfirmantene ser på noen gudstjenester på internett.
• All undervisning er obligatorisk. Ved fravær vil det normalt bli arrangert ekstrasamling. Etter avtale 

med menighetspedagog, kan noen oppmøter på valgfrie Esc erstattes med andre kristne 
arrangement.

• Vår konfirmantliste blir sendt til menighetsbladet og Solabladet før konfirmasjonen, og 
konfirmantens navn blir opplest ved evnt. digital presentasjonsgudstjeneste hvis ikke 
menighetspedagog får beskjed om reservasjon.

Regler på leir: 
• Alle skal bidra til at alle har det bra     
• Rusmidler og energidrikker forbudt. 
• Mobbing og truende atferd aksepteres ikke.
• Overtredelse fører til hjemsendelse for egen regning.

Foreldreinnsats
• Det forventes at minimum èn forelder/foresatt deltar på fasteaksjonen i mars som sjåfør, bøssebærer 

eller annen praktisk hjelper.
• Det forventes også at foreldre hjelper til med kjøring ved behov

Konfirmasjon forutsetter at opplegget blir fulgt. Unntak/tilpasninger pga spesielle behov kan avtales.
Underskriften forplikter å følge denne avtalen.

Konfirmantens navn:…………………………….……..………

Forelder/foresattes navn: …………………………………….

Menighetspedagog: ………………………………..…………….


