22. juni 2018

Til Assing sogns konfirmander
og deres forældre!
Vi har opstartsmøde for konfirmander og forældre i Assing kirke

tirsdag den 25. september kl. 19.00
her vil vi (sognemedarbejder Kirsten og sognepræst Klaus) informerer
om undervisningsforløbet.
Menighedsrådet sørger for en kop kaffe/saft.
Selve undervisningen begynder med Konfirmandlejren 5-7/10 på
Hardsyssel Efterskole. Den er obligatorisk, da den udgør en del af
undervisningsforløbet. Kontakt derfor fodbold- og håndboldhold mv.
allerede nu, så der ikke lægges kampe i denne weekend.
Den ugentlige undervisningen foregår primært i sognehuset,
Sandfeldparken 4: A-klassen om torsdagen og B-klassen om onsdagen 4 uger i efteråret fra uge 43 og resten i foråret – se skoleskemaet når det
bliver offentliggjort.
Vi skal have forældresamtykke på flere områder, derfor skal næste
side afleveres på Velhustedparken 5 i postkassen inden 31. august. Da
informationerne indeholder CPR-nummer*, er det ikke forsvarligt at
sende dem via mail. Det er vigtigt, at I tager stilling til, om vi må
offentlig gøre jeres barns navn og adressen* samt billeder, hvor motivet
naturligvis ikke er krænkende eller på anden vis udnytter den eller de
afbilledede personer, på vores hjemmeside, Facebook og i andre PRsammenhænge.
Hvis der er specielle hensyn, vi skal være opmærksom på, skal det
anføres i feltet ’evt. bemærkninger’.
Med venlig hilsen
Sognepræst Klaus Buch Møberg (tlf. 61 222 510)
og Kirsten Thoftgaard (Sognemedarbejder)

Tilmelding til konfirmandundervisning 2018-19
(afleveres på Velhustedparken 5 senest den 31. august)
Konfirmandens navn

Klasse

Adresse*
Telefonnr.

Cpr-nummer*

Mor
Telefonnr.

Mail

Far
Telefonnr.

Mail

Evt. bemærkninger

☐ Jeg giver med min underskrift tilladelse til, at Assing Sogn må offentliggøre
billeder taget af mit barn i konfirmandundervisningen.
☐ Jeg giver med min underskrift tilladelse til, at Assing Sogn må offentliggøre
adressen på konfirmanden til brug ved lister hos bageren og i bankerne.
Undertegnede bekræfter ovenstående oplysninger, og at disse må registreres og
opbevares af Assing Sogn og anvendes i relation til konfirmandundervisningen i
Assing Sogn i skoleåret 2018-19
Dato ________ Underskrift _________________________________________
forældre/værge

* Den nye persondatalov foreskriver, at vi skal gøre opmærksom på hvad vi bruger
CPR-numrene til. De bruges til registrering i den elektroniske kirkebog. Endvidere
kan det oplyses, at listerne makuleres efter konfirmationerne, således at der kun
bevares navnelister til konfirmationsbilleder og til konfirmandvers. Med hensyn til
brug af adresser, har jeg valgt ikke at oplyse adresserne til avisen, men grundet
flere henvendelser fra borgere i sognet, skriver vi adresserne på de lister, der ligger
hos bageren og hos bankerne.

