Kære Forældre og kommende konfirmandelever
I Otterupkirkens annonce i Otterupbladet står der, at der er forældremøder 31. marts og 1.
april angående indskrivning til konfirmandundervisning 2020 – 2021.
Mødet er aflyst på grund af Coronavirus situationen.
Selvom al vores opmærksomhed lige nu med rette er rettet mod Coronavirus, er der en
fremtid fyldt med håb og kommende konfirmandelever.
Reglerne for tilmelding til konfirmandundervisning blev strammet sidste år, hvor
Kirkeministeriet bestemte, at indskrivning til konfirmandundervisning kun kan ske via
NemID – og først når begge forældre har meldt konfirmanden ind - inden for
14 dage, er tilmeldingen sket.
Meget kan ske med EDB tilmeldinger, så kontakt mig, hvis I er i tvivl om, tilmeldingen er
kommet på plads, så vi sammen kan løse problemet.
Bemærk: Bor I udenfor Otterup Sogn går tilmeldingen muligvis til jeres egen sognepræst,
og I så fald må I kontakte jeres egen præst.
I år er der tilføjet et skema med oplysninger angående de kommende konfirmandelever, så
vi kan se, hvilke hold de hører hjemme på.
I rubrikken ”Særlige forhold” kan I for eksempel skrive en bemærkning, hvis
konfirmandeleven ikke følger med klassen i næste skoleår, men skifter til en anden skole,
eller hvis konfirmandeleven går på en skole uden for Otterup i 6. klasse.
Kontakt mig, hvis I er i tvivl om udfyldelsen af skemaet.
Jo hurtigere I udfylder tilmeldingsskemaerne, jo hurtigere kan vi lave lister med
konfirmandholdene, og så kan vi komme i gang med at planlægge undervisningen til jeres
børn.
Hilsen
Suzanne Johansen
Sognepræst i Otterup
Mail SUJO@km.dk, tlf. 64821137

Konfirmandtilmelding 2020 – 2021 for Otterup Realskole
NB: følg vejledningen nøje og husk vi får kun tilmeldingen, når begge indehavere af
forældremyndigheden indmelder konfirmanden inden for 14 dage.

1.

Gå ind på tilmelding til konfirmationsundervisning på:

folkekirken.dk/livetsbegivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding
eller Otterupsogn.dk og følg linket på forsiden.
Tilmeld eleven med NemId.
Husk begge forældres tilmelding skal ske inden for 14 dage.
Systemet sender tilmeldingen med oplysningerne videre til elevens hjemsogn,
og der godkendes tilmeldingen.
Det vi sige, at ingen ikke er tilmeldt, før præsten har godkendt
tilmeldingen.

.

