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Uttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven 

Uttalelse på forslag til endringer i opplæringsloven ble behandlet i formannskapet 31.02.2008 i 
sak 11/08 og følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt: 
 

Uttalelse fra Namdalseid kommune: 

Ved å la de to siste avsnittene i dagens lovtekst i opplæringsloven § 2-4 være utgangspunkt for en 
ny lovtekst,  vil en få en forskrift som sikrer at faget er i samsvar med menneskerettighetene.  
Lovforslaget vil sikre at undervisningen i faget er objektiv, kritisk og flerkulturell.  
 
En endring av navnet på faget til religion, livssyn og etikk bidrar til å vise likeverdet mellom 
ulike religioner og livssyn. Det vil også bli mer likt navnet på faget i videregående som er 
religion og etikk.  
 
Kommunen støtter forslaget om at innholdet i faget reguleres gjennom læreplanen. En er videre 
fornøyd med at læreplanen på grunn av kristendommens betydning både historisk og som 
kulturarv,  fortsatt skal ha mer stoff enn andre religioner og livssyn, uten at dette medfører 
kvalitative forskjeller.  
 
Kommunen støtter også forslaget til tillegg i § 2-3 som vil gjøre det lettere for foreldrene å gi 
melding om fritak ettersom de på forhånd vil inneha informasjon om innholdet og 
arbeidsmetodene i faget. 
 
Vedlagt følger formannskapssak 11/08. 
 
Med hilsen 
 
Aase Hynne 
Sekretær 
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Uttalelse - forslag til endringer i opplæringsloven 
 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Namdalseid formannskap 11/08 31.01.2008

 

Rådmannens innstilling 
Rådmannens forslag til uttalelse vedtas. 

Behandling i Namdalseid formannskap - 31.01.2008 

Ingen nye forslag. 

Vedtak i Namdalseid formannskap - 31.01.2008 

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 

Uttalelse fra Namdalseid kommune: 
Ved å la de to siste avsnittene i dagens lovtekst i opplæringsloven § 2-4 være utgangspunkt for en 
ny lovtekst,  vil en få en forskrift som sikrer at faget er i samsvar med menneskerettighetene.  
Lovforslaget vil sikre at undervisningen i faget er objektiv, kritisk og flerkulturell.  
 
En endring av navnet på faget til religion, livssyn og etikk bidrar til å vise likeverdet mellom 
ulike religioner og livssyn. Det vil også bli mer likt navnet på faget i videregående som er 
religion og etikk.  
 
Kommunen støtter forslaget om at innholdet i faget reguleres gjennom læreplanen. En er videre 
fornøyd med at læreplanen på grunn av kristendommens betydning både historisk og som 
kulturarv,  fortsatt skal ha mer stoff enn andre religioner og livssyn, uten at dette medfører 
kvalitative forskjeller.  
 
Kommunen støtter også forslaget til tillegg i § 2-3 som vil gjøre det lettere for foreldrene å gi 
melding om fritak ettersom de på forhånd vil inneha informasjon om innholdet og 
arbeidsmetodene i faget 
.
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Dokumenter i saken 
Type Dato Tittel Adressat 
    
 
 

Vedlegg 
Nr. Tittel 
  
 
 

Saksopplysninger 
På bakgrunn av dom i Den europeiske menneskerettsdomstolen mot KRL-faget, sender 
Kunnskapsdepartementet forslag til endringer i opplæringsloven på høring. Forslagene omfatter 
endringer på følgende områder: 
- Fritak for aktiviteter m.m. i opplæringen ( opplæringslova § 2-3a) 
- Undervisningen i faget kristendoms-, religions- og livssynskunnskap 
- Innhold og vurdering i grunnopplæringen (opplæringslova § 2-4 ) 
 
Formålet med lovendringene er å sikre at undervisningen i faget er objektiv,  kritisk og 
flerkulturell i samsvar med menneskerettighetene.  
Gjeldende rett Forslag til lovtekst 
§ 2-3. Innhold og vurdering i 
grunnskoleopplæringen  
Grunnskoleopplæringen skal omfatte 
kristendoms-, religions- og livssynskunnskap, 
norsk, matematikk, fremmedspråk, 
kroppsøving, kunnskap om heimen, samfunnet 
og naturen, og estetisk, praktisk og sosial 
opplæring. ….. 
 

§ 2-3. Innhold og vurdering i 
grunnskoleopplæringen  
Grunnskoleopplæringen skal omfatte religion, 
livssyn og etikk, norsk, matematikk, 
fremmedspråk, kroppsøving, kunnskap om 
heimen, samfunnet og naturen, og estetisk, 
praktisk og sosial opplæring. ……. 
 
 

§ 2-3 a. Fritak fra aktiviteter m.m. i 
opplæringen 
Elever skal etter skriftlig melding fra 
foreldrene få fritak fra de deler av 
undervisningen ved den enkelte skolen som de 
ut fra egen religion eller eget livssyn opplever 
som utøving av en annen religion eller 
tilslutning til et annet livssyn, eller som de på 
samme grunnlag opplever som støtende eller 
krenkende. Det er ikke nødvendig å begrunne 
melding om fritak etter første punktum.  
 
Det kan ikke kreves fritak fra opplæring om 
kunnskapsinnholdet i de ulike emnene i 
læreplanen. Dersom skolen på et slikt grunnlag 
ikke godtar en melding om fritak, må skolen 
behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i 

§ 2-3 a. Fritak fra aktiviteter m.m. i 
opplæringen 
Elever skal etter skriftlig melding fra 
foreldrene få fritak fra de deler av 
undervisningen ved den enkelte skolen som de 
ut fra egen religion eller eget livssyn opplever 
som utøving av en annen religion eller 
tilslutning til et annet livssyn, eller som de på 
samme grunnlag opplever som støtende eller 
krenkende. Det er ikke nødvendig å begrunne 
melding om fritak etter første punktum.  
 
Det kan ikke kreves fritak fra opplæring om 
kunnskapsinnholdet i de ulike emnene i 
læreplanen. Dersom skolen på et slikt grunnlag 
ikke godtar en melding om fritak, må skolen 
behandle saken etter reglene om enkeltvedtak i 
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forvaltningslova.  
 
Skolen skal ved melding om fritak se til at 
fritaket blir gjennomført, og legge til rette for 
tilpasset opplæring innenfor læreplanen.  
 
Skoleeieren skal årlig informere elevene og 
foreldrene til elever under 15 år om reglene for 
fritak.  
 
Elever som har fylt 15 år, gir selv skriftlig 
melding som nevnt i første ledd. 

forvaltningslova.  
 
Skolen skal ved melding om fritak se til at 
fritaket blir gjennomført, og legge til rette for 
tilpasset opplæring innenfor læreplanen.  
 
Skoleeieren skal årlig informere elevene og 
foreldrene til elever under 15 år om reglene for 
fritak og om innholdet i opplæringen.  
 
Elever som har fylt 15 år, gir selv skriftlig 
melding som nevnt i første ledd.  

§ 2-4. Undervisningen i faget kristendoms-, 
religions- og livssynskunnskap  
Undervisningen i kristendoms-, religions- og 
livssynskunnskap skal  
- gi grundig kjennskap til Bibelen og 

kristendommen som kulturarv 
- gi grundig kjennskap til evangelisk-

luthersk kristendomsforståelse og ulike 
kristne kirkesamfunn 

- gi kjennskap til andre verdensreligioner og 
livssyn 

- gi kjennskap til etiske og filosofiske emner 
- fremme forståelse og respekt for kristne og 

humanistiske verdier 
- fremme forståelse, respekt og evne til 

dialog mellom mennesker med ulik 
oppfatning av tro- og livssynsspørsmål. 

§ 2-4. Undervisningen i faget religion, livssyn 
og etikk  
Religion,  livssyn og etikk er et ordinært 
skolefag som normalt skal samle alle elever. 
Undervisningen i faget skal ikke være 
forkynnende.  
 
Undervisningen i religion, livssyn og etikk skal 
bidra til forståelse, respekt og evne til  
dialog mellom mennesker med ulik oppfatning 
av tro- og livssynsspørsmål. 
 
Den som skal undervise i religion, livssyn og etikk skal 
presentere ulike verdensreligioner og livssyn på en 
objektiv,  kritisk og pluralistisk måte ut fra deres 
egenart. De samme pedagogiske prinsipp skal legges til 
grunn for undervisningen i de ulike emnene.  

 
 
Høringsfrist mandag 4. februar. 

Forslag til uttalelse 
Ved å la de to siste avsnittene i dagens lovtekst i opplæringsloven § 2-4 være utgangspunkt for en 
ny lovtekst,  vil en få en forskrift som sikrer at faget er i samsvar med menneskerettighetene.  
Lovforslaget vil sikre at undervisningen i faget er objektiv, kritisk og flerkulturell.  
 
En endring av navnet på faget til religion, livssyn og etikk bidrar til å vise likeverdet mellom 
ulike religioner og livssyn. Det vil også bli mer likt navnet på faget i videregående som er 
religion og etikk.  
 
Kommunen støtter forslaget om at innholdet i faget reguleres gjennom læreplanen. En er videre 
fornøyd med at læreplanen på grunn av kristendommens betydning både historisk og som 
kulturarv,  fortsatt skal ha mer stoff enn andre religioner og livssyn, uten at dette medfører 
kvalitative forskjeller.  
 
Kommunen støtter også forslaget til tillegg i § 2-3 som vil gjøre det lettere for foreldrene å gi 
melding om fritak ettersom de på forhånd vil inneha informasjon om innholdet og 
arbeidsmetodene i faget. 
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