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FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN 
HØRINGSSVAR FRA NAFO 
 
NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring) viser til at Kunnskapsdepartementet, med 
bakgrunn i dom av 29.juni 2007 i Den europeiske menneskerettsdomstolen, foreslår endringer 
i opplæringsloven i forbindelse med en parallell omgjøring av KRL-faget i grunnskolen til 
faget ”Religion, livssyn, etikk”  
 
Fritaksregel - § 2-3a) 
Departementet holder fast ved ordningen fra 2005 om at foreldrene ikke skal søke om fritak 
fra opplæring i ulike fag for sine barn, men at de skal gi melding om fritak. NAFO er enig i at 
dette prinsippet videreføres. NAFO er også enig i at fritaksretten ikke skal omfatte fritak fra 
opplæring om kunnskapsinnholdet i de ulike emnene i læreplanen, og at saken skal behandles 
etter forvaltningslovens regler for enkeltvedtak, dersom skolen ikke godkjenner foreldrenes 
melding. 
NAFO støtter at det i lovbestemmelsen presiseres at skoleeier årlig skal informere elevene og   
foreldre til elever under 15 år om reglene for fritak og om innholdet i opplæringen, slik 
departementet foreslår. Ut fra elevsammensetningen i dagens grunnskoler, vil NAFO foreslå 
at slik informasjon gis på flere språk, og at et krav om at informasjonen gis på et språk 
elevene/foreldrene forstår, tas inn i lovteksten. 
 
Navneendring 
NAFO slutter seg til den navneendringen departementet foreslår. 
 
Undervisning i faget religion, livssyn og etikk - § 2-4 
NAFO slutter seg til den presiseringen departementet foreslår om at ulike verdensreligioner 
og livssyn skal presenteres på en objektiv, kritisk og pluralistisk måte ut fra sin egenart. I 
merknader til lovforslaget føyes det til at presentasjonen skal være i samsvar med 
menneskerettighetene. NAFO foreslår at denne formuleringen også tas inn i lovteksten, slik at 
paragrafens siste ledd blir: ”Den som skal undervise i religion, livssyn og etikk, skal 
presentere ulike verdsreligionar og livssyn på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte, i 
samsvar med menneskerettane og ut frå deira eigenart.”     
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