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Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er en organisasjon innen Den norske kirke med et 
utstrakt arbeid mellom barn og unge i Norge. Vi er eier eller medeier av 40 barnehager og 
25 skoler og høyskoler. Dessuten har vi kontakt med mange barn og unge gjennom 
lagsarbeid og leirer. Vi er takknemlige for at departementet legger opp til en bred 
høringsrunde. Selv om vi ikke står på listen over høringsinstanser, ønsker vi å avgi 
høringsuttalelse, og vi vil fokusere på de punktene vi mener er viktigst for barn, foreldre og 
samfunnet generelt. 
 
1. Foreldrenes ansvar og rettigheter 
Foreldrenes ansvar for oppdragelse og undervisning må være tydelig. Foreldrenes førsterett 
til å velge oppdragelse og undervisning for sine barn er fastslått i flere internasjonale 
konvensjoner. Denne retten er en viktig forutsetning for å unngå statlig ensretting. Vi er 
glade for formuleringen ”i samarbeid og forståelse med hjemmet” når det gjelder 
barnehagen, og vil sterkt anbefale at samme formulering tas inn for skolen. Forslagets 
avsluttende ”Skolen skal samarbeide med heimen” sier ingenting om ansvar og rettigheter. 
 
Forslag: ”i samarbeid og forståelse med hjemmet” tas inn i formålsparagrafen for skolen. 
 
2. Oppdragelse, ikke bare opplæring 
Det er oppsiktsvekkende at oppdragelsesbegrepet er fraværende i begge 
formålsparagrafene.  
Det betyr ikke at disse institusjonene ikke oppdrar, men at ansvaret deres på dette området 
blir utydeliggjort og neddempet. Det fører også lett til at formidling av kunnskaper og 
ferdigheter kommer i fokus og at det som kan måles får mer vekt enn det langsiktige 
oppdragelsesarbeidet. Bruken av ”opplæring” som overordnet begrep forsterker dette.  
 
Forslagene til formålsparagraf inneholder mye om holdningsdannelse og verdiformidling, 
altså om oppdragelse, og ordbruken bør gjenspeile dette. Dersom hensynet til de eldste 
elevene gjør dette vanskelig i skoleparagrafen, er det mulig å ha forskjellige paragrafer for 
grunnskole og videregående skole, slik det er nå. En annen løsning er å bruke ”oppdragelse 
og dannelse”, siden dannelse er et begrep som passer bedre for ungdom. 
 
Forslag: ”Skolen og lærebedriftene skal i forståing og samarbeid med heimen hjelpe til 
med oppseding og danning.” 
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Forslag: ”Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet hjelpe til med barnas  
oppdragelse, ivareta deres behov ...” Og i andre avsnitt: ”Barna skal utvikle grunnleggende 
holdninger, ferdigheter og kunnskaper.” 
 
3. Livssynsforankring 
Barnehagens og skolens verdier kan ikke forankres i en hel mengde livssyn, særlig ikke når 
disse vil ha forskjellig forståelse av noen av verdiene. Likeverd og solidaritet, f.eks., vil 
ikke nødvendigvis forstås likt innen ”ulike religioner og livssyn”. Et slikt mangfold av 
tolkningsrammer er vanskelig å forholde seg til, ikke minst for små barn. Det fremlagte 
forslaget passer best for foreldre med et agnostisk livssyn og undergraver oppdragelse 
basert på religiøse livssyn.  
 
Kristen tro og etikk har preget landet vårt så lenge at de utgjør en stor del av norsk kultur. 
Det er også fra kristendom og humanisme de har funnet veien inn i menneskerettighetene. 
Vi vil derfor hevde at kristne og humanistiske verdier bør være barnehagens og skolens 
grunnlag, samtidig som barna og de unge skal lære å vise respekt for alle mennesker, 
uansett livssyn. 
  
Primært forslag: ”Barnehagen/skolen og lærebedriftene skal bygge på kristne og 
humanistiske grunnverdier, som respekt for menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet, 
likeverd og solidaritet. Disse verdiene finnes også i andre religioner og livssyn og er 
nedfelt i menneskerettighetene.” 
 
Sekundært forslag: ”... slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og 
humanistisk kultur og tradisjon. Verdiene finnes også i andre religioner og livssyn og er 
nedfelt i menneskerettighetene.” 
 
4. Private barnehager 
Dersom formålsparagrafen for de offentlige barnehagene blir tilnærmet slik som i 
forslaget, er det for private barnehager ikke lenger snakk om å reservere seg mot kristne 
grunnverdier eller å ha ”utvidet kristen formålsparagraf”, som det vanligvis kalles, men om 
retten til å ha et annet formål og bygge på andre verdier. Hvis dette skal oppfattes som et 
reelt alternativ, må det stå i nærheten av det det er alternativ til, altså enten i §1 eller i en ny 
§2. 
 
Forslag: ”Private barnehager og barnehager eiet eller drevet av menigheter innen Den 
norske kirke kan i vedtektene fastsette alternativt verdigrunnlag og formål.” Evt med 
tillegget: ”Respekt for menneskeverdet, åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet 
skal være en del av barnehagens grunnlag.” 
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