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Kulturdepartementet

Høringsuttalelse fra Humanistskolen - NOU 2013: 1 Det livssynsåpne samfunn

Vi viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 11. februar 2013 (ref 13/155). I denne 
høringsuttalelsen forholder vi oss til kapittel 19, «Barns interesser og rettigheter», og 
kommenterer primært forhold som angår Humanistskolen.

Kap 19.3
Barn som har fylt 15 år har i dag en fritaksrett fra deler av RLE-undervisningen i de 
kommunale skolene, og utvalget foreslår å senke denne aldersgrensen til 12 år. En tilsvarende 
fritaksrett fra deltakelse i religiøse aktiviteter gjelder ikke i offentlig finansierte privatskoler, jf 
privatskoleloven § 3-12.

Utvalget foreslår at det skal kreves skriftlig samtykke fra barn som har fylt 12 år ved valg av 
religiøs skole. Humanistskolen krever allerede et slikt samtykke sine elever, og ser positivt på 
at et slikt krav lovfestes.

• Humanistskolen mener at privatskoleloven § 3-12 bør videreføres, men at det, slik 
utvalget foreslår, skal kreves skriftlig samtykke ved valg av religiøs skole fra barn som 
har fylt 12 år.

Kap 19.4
Det er gledelig at utvalget omtaler Humanistskolen i sin utredning, og bemerker at det er 
“meget overraskende at Kunnskapsdepartementet hevder at en forskjellsbehandling mellom 
religion og livssyn kan være i overensstemmelse med våre forpliktelser etter EMK”.

Humanistskolen har klaget Kunnskapsdepartementet inn for Likestillings- og 
diskrimineringsombudet, og en uttalelse fra ombudet vil foreligge innen kort tid.

Justisdepartementets lovavdeling skrev i sin tolkningsuttalelse av 10. mai 2013: “Å gi 
statsstøtte til religiøse livssynsskoler, men ikke til sekulære livssynsskoler, innebærer klart 
nok en forskjellsbehandling av de personer som søker å etablere en religiøs livssynsskole, og 
de personer som søker å etablere en sekulær livssynsskole." De konkluderer med at en 
“generell utelukkelse av støtte til skoler bygget på sekulære livssyn vil [...] stå i et 
problematisk forhold til Norges internasjonale forpliktelser" og at "privatskolelova § 2-1 annet 
ledd bokstav a må forstås slik at godkjenning av skoler som skal drive på grunnlag av et 
sekulært livssyn, ikke er utelukket."



• Humanistskolen slutter seg til utvalgets anbefaling om at lovverket eksplisitt tillater 
privatskoler basert på sekulære livssyn.

Utvalget går inn for at livssynsskoler skal måtte følge den offentlige læreplanen i alle fag 
bortsett fra RLE-faget.

Et viktig aspekt ved de offentlig finansierte livssynsskolene er nettopp at de representerer et 
alternativ til de kommunale skolene, og denne forskjellen bør ikke være begrenset til RLE-
faget. Verdisyn er noe som ligger til grunn i all undervisning, og eksempelvis har 
Humanistskolen inkludert kritisk tenkning som grunnleggende ferdighet i alle fag, ved siden 
av de fem grunnleggende ferdighetene som finnes i de kommunale skolene. Dette er en 
ferdighet vi ønsker skal prege alt arbeidet ved skolen, og ikke bare faget filosofi (skolens 
“RLE-fag”). Skolen har også søkt om godkjenning av en læreplan i faget “Dannelse”, et fag 
som kort fortalt er et fag hvor elevene opplever og utøver humanisme i praksis. 
Humanistskolen understreker at dagens ordning uansett krever at alternative læreplaner skal 
godkjennes av Utdanningsdirektoratet, og at slik godkjenning krever at planene er jamngode 
med de offentlige læreplanene.

• Humanistskolen mener livssynsskoler fortsatt bør kunne benytte alternative 
læreplaner, såfremt Utdanningsdirektoratet har godkjent og vurdert dem som 
jamngode med de offentlige læreplanene.

Utvalget går videre inn for at livssynsskoler ikke skal kunne flytte timer mellom fagene for å 
styrke fag som er særlig viktige for skolens verdigrunnlag.

Også her mener Humanistskolen at livssynsskolene bør ha en viss frihet til å organisere 
undervisningen slik at skolens verdigrunnlag kan vektlegges. Forskrift til privatskoleloven § 
2A-1 bestemmer at skoleeier kan omdisponere inntil 5 prosent av timetallet i fagene, men i 
forarbeidene slås det tydelig fast at dette ikke gjelder for å styrke fag som er viktige for 
skolens verdigrunnlag: «Direktoratet understreker at private skoler ikke kan bruke disse 
timene til å styrke sitt religiøse grunnlag eller sin pedagogiske egenart.»

Man kan dermed komme i den uheldige situasjon hvor en kommunal skole (eksempelvis 
teknologiskolen Hundsund ungdomsskole på Fornebu) kan styrke enkelte fag i henhold til sin 
profil, mens offentlig finansierte privatskoler ikke kan gjøre det samme.

• Humanistskolen kan ikke godta at kommunale skoler tillates å omdisponere timer for å 
styrke sin profil, mens livssynsskoler ikke kan gjøre det samme.

Så lenge de kommunale skolene er offentlig finansiert, mener Humanistskolen at også skoler 
drevet av private ildsjeler bør kunne motta offentlig støtte. Ellers vil det i praksis være umulig 
for familier med normale inntekter å sende sine barn til ikke-kommunale skoler, og 
muligheten til å velge en skole med et verdigrunnlag i tråd med egne overbevisninger vil 
forsvinne.

• Humanistskolen mener dagens støtte til private skoler bør opprettholdes, eller utvides 
slik at skolegangen kan bli gratis for alle barn uavhengig av om skolen de går på er 
kommunal eller ikke-kommunal.
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