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Høring om forslag til endringer i opplæringsloven om fritak fra aktiviteter med mer i
opplæringen, undervisningen i faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, innhold
og vurdering i grunnopplæringen.
De endringer som foreslås i høringen for innhold i KRL-faget samt forslaget om å gi faget et nytt
navn, mener Skolenes landsforbund vil medvirke til at man kommer et langt skritt nærmere et
likeverdig og inkluderende skolefag. Kompromisset som forslaget til nytt formål med
opplæringa utgjør, bygger også opp under dette.
SL mener det er et svært viktig prinsipp å revidere lov- og plandokumenter for KRL ut fra det å
legge vekt på at religions-, livssyns- og etikkfaget gis et innhold som samler alle elevene. Et
navnebytte til Religion, livssyn og etikk, slik vi foreslo overfor Stortingets KUF-komite i 2001,
støtter vi helhjertet. Dette vil ha en inkluderende effekt og signalisere likeverdighet mellom ulike
religioner og livssyn.
Vi har noen kommentarer til de enkelte punktene i høringsbrevet:
Til pkt 3 om fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringa:
Det er avgjørende for å lykkes med fagets hensikt at informasjonsarbeidet rundt faget forbedres, at
dette følges opp profesjonelt fra skoleeiers side slik at elevenes og de foresattes behov og
rettigheter blir oppfylt. Skole-hjem-samarbeid blir et sentralt tema i denne sammenheng, og
skoleeier må legge til rette for at lærerne kan få gode muligheter til kompetanseheving i faget.
Skolenes landsforbund støtter forslaget om tillegget i opplæringsloven til § 2-3a om den årlige
informasjonsplikten til kommunene både når det gjelder fritak og om innhold i opplæringa.
Til pkt 4 om innholdet i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap:
KRL har så langt som eneste fag sitt formål og innhold beskrevet i opplæringsloven § 2-4, dette
foreslås nå tatt ut av loven og overlates til læreplanen, og det er bra for å understreke at faget er
et ordinært skolefag, og at elementer i læreplanen ikke skal gis kvalitative forskjeller. For å sikre
at faget er i samsvar med menneskerettighetene foreslås det at teksten ”....skal presentere ulike
verdsreligioner og livssyn på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte…” innarbeides i lovteksten
når prinsippene for undervisning i dette faget beskrives. Skolenes landsforbund støtter dette, og
vil uttrykke støtte til de øvrige endringene i paragrafen og departementets begrunnelse om at
dette skal gi trygghet for at menneskerettighetene ikke blir brutt og at det sikrer at undervisninga
i større grad blir objektiv, kritisk og pluralistisk. Vi stiller et spørsmål ved om man da behøver å
ha med en setning om at undervisninga i faget ikke skal være forkynnende, forkynnelse er vel
ikke aktuelt hvis de øvrige prinsippene følges? Men vi konkluderer med at det kan være
nødvendig å ha det med for å forsterke og tydeliggjøre prinsippene i lovformuleringen.
Skolenes landsforbund støtter også forslaget om å gi faget et nytt navn og at dette innarbeides i
lovteksten i § 2-3.
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