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MV - HØRING  - FORSLAG TIL  ENDRINGER  I OPPLÆRINGSLOVEN UTTALE
FRA ASKØY  KOMMUNE

Fra møtet i Utvalg for Oppvekst og levekår den 15.01.2008,  saksnr 9/08

De underrettes herved om at det med 7 mot 4 stemmer er fattet følgende
vedtak/høringsuttale:

Kunnskapsdepartementet har i den senere tid varslet  endringer  i KRL faget i skolen på grunnlag
av dom i FN  sin menneskerettighetskomite i Genve.  Departementet  vil endre faget til et RLE -fag
(religion , livssyn og etikk) i det nye faget skal kristendom ikke  lengre ha en sentral plass slik som i
KRL faget i dag.

Askøy kommune mener dette er historieløst og er uenig i at våre barn ikke lengre skal få
grunnleggende og grundig kunnskap om kristendom.

Askøy kommune mener at en i dagens KRL fag har funnet en god balanse mellom kristendom og
andre religioner og livssyn og at FN sin menneskerettighetskomite i sin dom av 29. juni ikke
kritiserer KRL faget, men kritiserer mangel på gode fritaksordninger for faget.

Vi mener det er viktig at skolen formidler god kunnskap om kristendom og at dette er nødvendig
for å kunne forstå vår egen historie og identitet. Nærmere 90 % av befolkningen i Norge er
medlem av en kristen kirke. I mote andre livssyn er et viktig at en selv har grunnleggende
kunnskap om den religion som har vært med å prege vårt eget samfunn i nærmere 1000 år. Dette
skaper trygghet og respekt for andre.

Askøy  kommune mener departementet burde arbeide videre med gode fritaksordninger for dem
som ønsker dette.,
Med hilsen

Else Kvernøy jørkhaug
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sekretær
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