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 Nu åbner Konfirmandkommunikation 
 

Kære præster og kordegne 
 

Fra i morgen tirsdag d. 28. januar kl. 12 kan alle kirker tage 
Konfirmandkommunikation i brug.  
 
Konfirmandkommunikation er 2. del af den digitale konfirmandtilmelding, som 
kan understøtte kommunikation mellem kirke og hjem. 1. del er 
selvbetjeningsløsningen: Konfirmandtilmelding. Alle sogne har siden april 
sidste år kunnet modtage digitale tilmeldinger fra den nye 
selvbetjeningsløsning. 
 
Konfirmandkommunikation kan anvendes i forbindelse med de konfirmander, 
der fra d. 1. januar 2020 og fremover tilmelder sig via Konfirmandtilmelding. 
 
Når et sogn beslutter at tage Konfirmandkommunikation i anvendelse, bliver 
der behov for at kordegne, kirke- og kulturmedarbejdere eller 
konfirmandundervisere får adgang til platformen. Især de kirkefunktionærer, 
der arbejder med konfirmander, administrativt eller i undervisningsøjemed. 
 
Trin-for-trin adgang til Konfirmandkommunikation 
 
Første trin: Kbf’erne aktiverer Konfirmandkommunikation, for det er 
udelukkende kbf’erne, der har denne mulighed. Der er udsendt separat 
vejledning om dette til kbf’erne. 
 
Andet trin: Menighedsrådsformanden, kontaktpersonen eller en med 
rettigheden ’betroet medarbejder’ i DAP opretter brugere til 
Konfirmandkommunikation.  
I kan finde en vejledning til, hvordan man tilføjer brugere her: 
 

 https://support.kirkenettet.dk/#/support/167/232 
 

Tredje trin: Alle med adgang til Konfirmandkommunikation kan tilrette 
systemet, så det passer til den måde, sognet arbejder med konfirmander på.  

Alle præster har adgang til Konfirmandkommunikation, når først kbf’eren har 
aktiveret systemet. 
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Vejledninger 
Den skrevne brugervejledning til Konfirmandkommunikation finder I her: 
  

https://p-support.kirkenettet.dk/#!/support/136/679 
 
Den er et supplement til de vejledningsvideoer, der er at finde i selve systemet. 
Vi vil anbefale jer at se videoerne, når I skal i gang med at bruge systemet.  
I vejledningen kan I også se, hvor I helt konkret finder systemet. 
 

 
Systemet er delt i to dele: 
1. Sognets administrationsdel, som I kan tilrette jeres behov.  
2. Forældredelen, der virker som et "forældreintranet".  
 
Det er muligt at anvende administrationsdelen uden at anvende forældredelen. 

 

Ved hjælp af systemet kan I: 

 kommunikere med forældrene og konfirmanderne 

 indhente oplysninger og tilladelser fra forældrene 

 sende information fra sognet til forældrene 

 oprette hold og danne lister 

 sende konfirmationsoplysninger videre til registrering i PERSON 

 

Vi håber, I får glæde af systemet. 

Med venlig hilsen 
Folkekirkens It 
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