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FORTSATT UTVECKLING AV KONFIRMANDUNDERVISNINGEN
Skriftskolans popularitet är ingen självklarhet. För att konfirmandundervisningen
ska bibehålla sin betydelse även framöver måste vi målmedvetet fortsätta att utveckla och förstärka den. Kyrkostyrelsen ordnar därför våren 2012 ett seminarium
om konfirmandundervisningen i två delar: Rippikouluseikkailu 2021 hålls den 19
mars 2012 och Confirmation work: nationally and internationally hålls den 20 mars
2012. Vecka 11 arrangeras dessutom RKS 2001 - back to basics-utbildningar för
skriftskolekonsulter. För att konfirmandundervisningen ska hålla en jämn kvalitet
är det viktigt att många anställda får möjlighet att delta i fortbildning under åren
2012–2013. Detta bör beaktas när utbildningsplanerna för år 2012 görs upp.
Ur globalt perspektiv är det stora antalet konfirmander och skriftskolornas inverkan i Finland ett speciellt fenomen. Det finns varnande exempel på hur det går om
konfirmandundervisningen inte utvecklas eller dess betydelse som en del av ungdomskulturen försvagas. Till exempel i Sverige har deltagandet i konfirmandundervisningen minskat till cirka 30 procent av åldersklassen och i England sjönk
deltagandet till nära noll på 1960-talet.
Skriftskolan måste marknadsföras
Det är viktigt att fästa särskild uppmärksamhet vid marknadsföringen av konfirmandundervisningen år 2012. Skriftskolan är en intressant, inspirerande och naturlig del av den finländska ungdomskulturen. Tröskeln till konfirmandundervisningen ska också framöver vara så låg som möjligt.
Både finländska och internationella undersökningar visar att lägerperioden är en
synnerligen viktig faktor för att konfirmandundervisningen ska upplevas som
lyckad. Lägerperioden är optimalt 7–9 dagar lång. Om lägret är kortare är konfirmanderna helt klart mindre nöjda och engagerar sig inte i skriftskolan i lika hög
grad. Det är ännu viktigare än förr att hålla fast vid tydliga skriftskolenormer även
om församlingarnas resurser kanske är knappare. Sådana normer är att lägerperioden omfattar minst sju dagar, att gruppstorleken är högst 25 konfirmander, att
det finns hjälpledare och att konfirmandundervisningen i sin helhet omfattar ett
halvt år. År 2010 nådde konfirmandundervisningen ut till 87,1 procent av finländarna och omfattade 83,6 år procent av den åldersklass som fyllde 15 år. Å andra
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sidan har man noterat svaga signaler om att deltagarantalet i konfirmandundervisningen på vissa ställen har sjunkit avsevärt år 2011.
Rökning och social förankring
I fråga om tobaksrökning är det viktigt att beakta att vikten av rökfrihet bekräftas i
undersökningar som publicerats i vår. Resultaten stödjer den så kallade portteorin
enligt vilken lagliga droger, till exempel tobak och alkohol, fungerar som inkörsport till illegala droger
(http://wiki.helsinki.fi/display/twinstudy/Kaksostutkimus). I Kyrkostyrelsens
cirkulär nr 41/2010 redogörs för den nya tobakslagens följder i församlingens
verksamhet: http://sacrista.evl.fi/cirkulär nr 41-2010.
I församlingarna är all verksamhet bland unga under 18 år rökfri. De spelregler
som följs i vardagen ska gärna bekräftas i skriftlig form. De ungas rökfrihet ska i
verksamheten stödjas på det sätt som tobakslagen förutsätter. Lagen förbjuder innehav av tobaksprodukter för personer under 18 år men innehåller inga påföljder.
Att den unga bryter mot tobakslagen är inte i sig en tillräcklig orsak att utesluta
honom eller henne från verksamheten eller lägret. Eftersom det i lagen inte anges
något särskilt straff för innehav eller användning av tobak är det inte heller motiverat att ta i bruk bestraffningar i församlingarnas verksamhet. Om den unga har
tobaksprodukter eller röker i samband med församlingens verksamhet ska församlingens medarbetare tala med den unga om saken och uppmuntra till rökfrihet.
Ett bra sätt är till exempel att på förhand skicka ut anvisningar där påföljderna av
tobaksrökning anges. Det kan till exempel vara fråga om att församlingens medarbetare kontaktar den ungas vårdnadshavare per telefon eller skickar ett brev till
vårdnadshavaren. Det är bra att försöka förebygga rökning i all verksamhet som
gäller unga redan före lägerperioden genom att informera om avvänjning. Långsiktigt arbete för rökfrihet bland annat i hjälpledarutbildningen stödjer de ungas
fostran och livskontroll.
Om ett skriftskolläger i något enskilt fall av någon orsak avbryts är församlingen
skyldig att ordna ersättande utbildning. Utgångspunkten är att den unga med
hjälp av stödundervisning ska ha möjlighet att delta i den gemensamma konfirmationen tillsammans med sin egen grupp.
Rökfria lägergårdar
Det är viktigt att beakta att lägergårdens personal inte ska röka på lägergårdens
område. Rökfriheten föreskrivs i lagen och gäller hela lägerområdet när barn och
unga deltar i verksamheten. Principen är densamma som i skolorna; lagen föreskriver att hela skolområdet ska vara rökfritt. Det är församlingens skyldighet att
se till att skyltar med rökförbud finns vid ingångarna till församlingshem, kyrkor
och lägergårdar samt utomhus på de ställen som används av barn och unga i deras
egen verksamhet.
Konfirmandundervisning för vuxna
Konfirmandundervisningen för vuxna har allt fler deltagare. År 2012 ordnas utbildning i hur konfirmandundervisning för vuxna kan genomföras och Kyrkosty-
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relsen öppnar dessutom en kostnadsfri webbplats (aikuisrippikoulu.fi) som innehåller adekvat material för konfirmandundervisningen och en inlärningsplattform
för anordnande av skriftskola. De församlingsanställdas arbete underlättas när den
personliga kontakten kan kombineras med kontakt och uppgifter som förmedlas
via webben. Med hjälp av webbplatsen kan församlingens medarbetare ha kontroll
över konfirmandundervisningens läroplan, tidtabell, webbuppgifter och kontakten
till deltagarna. Modellen lämpar sig för såväl enskild konfirmandundervisning
som undervisning i grupp. Närmare information och broschyrer fås av Kyrkostyrelsen.
Närmare information ger tf sekreterare för församlingsfostran Mikko Mäkelä och
ledande branschsekreterare Stefan Myrskog, e-post fornamn.efternamn@evl.fi.
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