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FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN - HØRINGSUTTALELSE

Saksfremstilling:

Kunnskapsdepartementet (KD) har ved brev av 05.12.2007 sendt  forslag til endringer i lov 17. juli
1998 nr.  61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven)  på høring.
Forslagene omfatter endringer i §§ 2-3, 2-3a og 2-4 knyttet til  faget kristendoms-,  religions- og
livssynskunnskap  (KRL-faget).  Høringsfristen  er 4. februar 2008.

Forslaget omfatter endringer på følgende områder:
- Endring av fagets navn (§ 2-3)
- Fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringen (§ 2-3a)
- Undervisningen i KRL-faget (§ 2-4)

Bakgrunnen for lovendringsforslaget er dom av 29. juni 2007 i Den europeiske
menneskerettsdomsstol, hvor det ble fastslått at KRL-faget er i strid med Den europeiske
menneskerettighetskonvensjonen. Endringsforslagene er i tråd med forslag til nye formål for skole
og barnehage omtalt i NOU 2007:6  Formul for framtida -formål for barnehagen og opplæringen.

Om forsla til n ordl d i forskrift til o lærin sloven

I det følgende gjengis forslag til ordlyd  i de bestemmelser Oslo kommune vil uttale seg om:
(Endringene er markert i kursiv.)

§ 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa (første ledd, første punktum)

Grunnskoleopplæringa skal omfatte religion , livssyn og etikk, norsk,  matematikk,  framandspråk,
kroppsøving,  kunnskap om heimen,  samfunnet og naturen,  og estetisk,  praktisk og sosial
opplæring. (...)

§ 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa (fjerde ledd)

Skoleeigaren skal årleg informere elevane og foreldra til elevar under 15 år om reglane for fritak
og om innhaldet i opplæringa.

§ 2-4. Undervisninga i faget religion ,  livssyn og etikk

Religion, livssyn og etikk er eit ordinært skolefag som normalt skal samle alle elevar.
Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande.
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Undervisninga i  religion, livssyn og etikk  skal bidra til forståing, respekt og evne til dialog mellom
menneske med ulik oppfatning av trudoms- og livssynsspørsmål.

Den som skal undervise i  religion, livssyn og etikk, skal presentere  ulike verdsreligionar og livssyn
på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte ut frå deira eigenart. Dei same pedagogiske prinsippa
skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike emna.

Vedtakskompetanse:

Uttalelsen avgis av byråden for kultur og utdanning etter delegert fullmakt, jf bystyrets vedtak
30.05.2001, sak 218 og byrådets vedtak av 03.07.2001. sak 1360 om behandling av
høringsuttalelser fra Oslo kommune.

Vedtak:

Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse til Kunnskapsdepartementets forslag til
endringer i opplæringslovens bestemmelser i § 2-3, § 2-3a og § 2-4:

Ad § 2-3.  Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa (første ledd, første punktum)
Oslo kommune støtter forslaget om å endre navn på faget. Det nye navnet harmonerer også bedre
med navnet på faget i videregående opplæring. Etter kommunens syn er det for øvrig fagets
innhold, ikke dets navn, som skaper identitet og tilhørighet til en kristen og humanistisk tradisjon.

Ad § 2-3a. Fritak  frå aktivitetar m.m. i opplæringa (fjerde ledd)
Oslo kommune støtter forslaget og understreker betydningen av at det utarbeides et regelverk som
kan kommuniseres, som ikke er til å misforstå og som oppfattes rettferdig. Det er viktig at
fritaksretten blir praktisert likt.

Ad § 2-4.  Undervisninga i faget  religion ,  livssyn  og etikk
Oslo kommune slutter seg til endringsforslaget. Endringene synliggjør at faget er et kunnskapsfag,
og at kristendommen likestilles med andre livssyn. Kulturarven og den religiøse arven ivaretas ved
at kristendommen fortsatt skal ha flest kompetansemål i det nye faget uten at det er kvalitative
forskjeller.

Generelt
Oslo kommune ser det som positivt at innholdet skal fastsettes i læreplanen som for de øvrige
fagene.
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