
Om menigheten er interessert i tilbudet 

TA KONTAKT 
KNUT ERIK SKARPAAS 
Rådgiver/nettkonfirmant-ansvarlig
Mobil: 93 69 70 54 
E-post: kes@sjomannskirken.no

LÆRING, SAMTALE,  
UNDRING OG UTFORSKNING 

Les mer 
her! 

Se også: 
nettkonfirmant.no 

nettkonfirmant.no 

På denne nettsiden kan du registrere 
menigheten din og fritt bla deg rundt i 
leksjonene, oppgavene og læreboken. 
I første omgang kan du gjøre dette helt 
uforpliktende og vederlagsfritt.  

For å ta i bruk undervisningsopplegget 
må du registrere lærer på nettsiden. Vær 
oppmerksom på at registreringen av 
lærere betyr at menigheten tegner seg 
for en bindende påmelding. Ved registre-
ring av konfirmanter vil menigheten bli 
fakturert for dette. 

EVA KRISTIN D. WESSMAN 
Konsulent
Mobil: 95 73 07 33
E-post: edw@sjomannskirken.no

HÅVARD SANDVAND DAHLEN 
Konsulent
Mobil: 92 80 90 16
E-post: hsd@sjomannskirken.no

VIGDIS ALTE
Teamleder
Mobil: 95 76 98 26 
E-post: val@sjomannskirken.no

OLE JAKOB RISNES 
Konsulent
Mobil: 91 31 59 59 
E-post: ojr@sjomannskirken.no



SJØMANNSKIRKENS ERFARING 

Sjømannskirken har gjennom mange år utviklet 
og drevet et nettbasert undervisningsopp-
legg for konfirmanter.  
 
Hensikten med Nettkonfirmant-opplegget 
er å gi et stabilt og kontinuerlig under-
visningstilbud i tillegg til de trosrelaterte 
og relasjonelle fysiske møtene vi har med 
konfirmantene.  
 
Erfaringene med det nettbaserte opplegget 
har vært positive. Det gir læreren gode  mu-
ligheter til å følge opp hver enkelt konfirmant 
individuelt. I tillegg må konfirmanten gjen-
nom en selvstendig tanke- og arbeidsprosess 
rundt hvert tema, og levere inn egne besva-
relser knyttet til disse temaene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

”Nettkonfirmantopplegget er et  
supplement, som bør brukes i tillegg til 

trosrelaterte og relasjonelle fysiske  
møter med konfirmantene” 

 

ET TILBUD TIL DIN MENIGHET! 

Sjømannskirken tilbyr nettkonfirmantopp-
legget til bruk for menigheter i Norge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
”Nettundervisningen fungerer godt i  
kombinasjon med leir og en bevisst  

menighetstilknytning” 
 
Nettundervisningen er basert på 10 leksjoner 
om den kristne tro, og om det å være men-
neske. Egen lærebok, samt Bibelen, filmer 
og oppgaver er knyttet til de 10 ulike leksjo-
nene. Alt skrevet og spesiallaget for Nett-
konfirmantopplegget til Sjømannskirken.  
 
Hver leksjon inneholder ca 10 oppgaver.   
Disse besvares av konfirmanten og sendes til 
godkjenning hos læreren. Når læreren har 
godkjent besvarelsen sendes det automatisk 
ut en SMS og e-postmelding til konfirmanten, 
og en ny leksjon vil bli frigjort. Det beregnes 
ca. 14 dager på hver leksjon for at man skal 
få fullført på normert tid.   
 

KRAV 
Alle konfirmantene må ha tilgang til PC/Mac/
nettbrett, internett og egen e-postadresse.  
 
Menigheter som ønsker å ta i bruk nett-
konfirmantopplegget til Sjømannskirken må 
selv finne konfirmantlærere som følger opp 
og  besvarer leksjonene for sine konfirmanter.  
 
Det å gi nettkonfirmanten et felleskap og 
gode relasjoner i konfirmanttiden hviler 
også på den enkelte menighet som ønsker 
å bruke nettkonfirmantopplegget. 
 

TEMAENE 
Leksjon 1:  Konfirmanttiden 
Leksjon 2:  Bibelen 
Leksjon 3:  Tro og tvil 
Leksjon 4:  Gud - Vår skaper 
Leksjon 5:  Skaperen og skapningen 
Leksjon 6:  Jesus - Vår frelser 
Leksjon 7:  Tilgivelse og nåde 
Leksjon 8:  Den Hellige Ånd 
Leksjon 9:  Budene 
Leksjon 10:  Hva er et menneske? 
 

PRIS 
1-4 konfirmanter:  300,- pr. konfirmant. 
5-24 konfirmanter:  250,- pr. konfirmant. 
25 → konfirmanter: 150,- pr. konfirmant. 
 
Les mer på baksiden om hvordan du kan gå 
inn på websiden og ta en titt på opplegget! 


