Besøksadresse: Møllergt. 20
Tlf: 23 06 13 62, Fax: 23 06 13 83
E-post: skolenes@skolenes.no
Org.nr.970 533 362
Bankgiro: 9001 06 00919

Postboks 8783 Youngstorget N-0028 OSLO

Kirke-, Utdannings- og forskningskomiteen
Stortinget
0026 Oslo
Deres ref:

Vår ref: KH/760.2

Dato: 2008-04-28

Ot.prp. nr. 46 (2007-2008) Om formålet med opplæringen
Skolenes landsforbund ønsker med dette å formidle forbundets syn på det foreslåtte
formål for opplæringen som Kunnskapsdepartementet har lagt fram i Ot.prp 46 (20072008). Bostadutvalgets innstilling ble behandlet av forbundets landsstyre den 26.
september 2007, og vi vil på bakgrunn av denne behandlingen komme med noen
kommentarer til Ot.prp. 46.
I vårt utdanningspolitiske program vedtatt på landsmøtet i 2005 står følgende
formulering:
”Skolenes landsforbund arbeider for en oppvekst- og utdanningssektor som er basert på
menneskerettighetene, tros- og religionsfrihet og antirasisme, og at skolen og barnehagen
får en trosnøytral formålsparagraf som sikrer dette.”
Begrunnelsen for vår programformulering er svært lik primærstandpunktet fra
utvalgsmedlemmene Baumann, Chaudhry, Hornslien, Mile, Renberg, Sinding Aasen,
Valen og Øzerk slik det framkommer i Bostadutvalgets utredning punkt 2.5.6. Som disse
utvalgsmedlemmene ønsker også Skolenes landsforbund formålsparagrafer som ikke
henviser til tros- eller livssyn. En verdimessig forankring i menneskerettighetene er etter
vår oppfatning tilstrekkelig, og den beste garanti for at ikke bestemte religioner eller
livssyn gis verdimessig forrang framfor andre.
Skolenes landsforbund vil likevel uttrykke støtte til departementets forslag til formål for
opplæringen. Skolenes landsforbund mener forslaget vil utgjøre en robust
formålsparagraf som kan stå seg over tid. Vi oppfatter forslaget dit hen at det langt på vei
ivaretar vår programformulering i og med at verdigrunnlaget relateres både til ulike
religioner og livssyn, og til menneskerettighetene. I tillegg mener vi det foreslåtte
formålet på en god måte balanserer mål for den enkeltes utviklingsmuligheter og det å
tilhøre fellesskapet i et samfunn der den enkelte møtes med respekt, får møte utfordringer
og læres opp til medvirkning, demokrati og medansvar.
De tekstendringene som departementet har gjort fra Bostadutvalgets innstilling til
forslaget i proposisjonen mener vi forbedrer formålet.
Skolenes landsforbund gir, med ovennevnte begrunnelse, sin støtte til forslaget til nytt
formål for opplæringen.
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