Forventninger:
Kjære mulige kommende
konfirmant og foresatte!
Det å være konfirmant, er å si ja til å delta i et tilbud kirken gir. Vi håper du har lyst til å:
- delta, med det som du har med deg av erfaringer og kunnskap—og i fellesskap med andre
få nye erfaringer og ny kunnskap.
- våge å stille spørsmål og undersøke mer om hva du tenker og tror, og hva kirken
formidler om Gud og mennesket.
Når du kommer som konfirmant, har du nok flere forventninger. Vi kjenner ikke alle, men vil her
klargjøre hvilke forventninger du kan ha til oss, og hvilke forventninger vi har til konfirmanter og
foresatte. Det er viktig at dere leser gjennom dette og signerer på at dere kjenner til og
aksepterer forventningene.
Vi tar selvsagt individuelle hensyn dersom noe er problematisk av ulik art. Eventuelle hensyn vi
skal ta, må vi få kjennskap til og kunne være i en dialog med konfirmant og foresatte om.

A. AV OSS SOM KONFIRMANTLÆRERE KAN DERE FORVENTE:
at vi gir deg som konfirmant den undervisningen og de samlingene du har krav på.
at vi viser deg respekt og tar dine spørsmål og meninger på alvor.
at vi vil forsøke å møte deg og din livssituasjon der du evt. måtte trenge oss.
B. AV DEG SOM KONFIRMANT FORVENTER VI:
at du møter til den undervisningen og de samlingene vi skal ha.
at du viser interesse og engasjement, ikke at du behøver være enig.
at du viser respekt for de andre konfirmantene og lederne du vil møte, og at du viser
dette ved en oppførsel som skaper tillit.
C. AV KONFIRMANTENES FORESATTE FORVENTER VI:
at dere støtter og hjelper konfirmanten til å kunne delta på undervisning og samlinger.
at dere er åpne for de spørsmål og tanker konfirmantene evt. ønsker å ta opp.
at dere deltar på foreldresamlinger og hjelper aktivt til på:
a) Fasteaksjonen tirsdag 31.mars 2020 og
b) en annen valgfri dato gjennom året der vi trenger praktisk hjelp
c) at dere ser oss som medspillere i en rik og krevende tid.

