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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN 
 
Det vises til høringsbrev vedr. forslag til endringer på følgende områder i  opplæringsloven:  
Fritak fra aktiviteter m.m. i opplæringen, undervisningen i faget kristendoms-, religions- og 
livssynskunnskap, innhold og vurdering i grunnopplæringen. 
 
Saken har vært til behandling i Råde kommunes faste utvalg for oppvekst og kultur. Følgende 
uttalelse avgis: 
 
I forhold til de foreslåtte endringer i opplæringslovens § 2-4, vil Råde kommune framheve 
følgende: 
  
Det er viktig at alle fagene i den norske skolen er i samsvar med 
Menneskerettighetserklæringen. 

  
I forhold til kravene som følger av dommen i Menneskerettighetsdomstolen, mener Råde 
kommune at departementets forslag til endring for faget kristendoms,- religions- og 
livssynskunnskap går unødvendig langt i å redusere kristendommens plass i faget (kvantitet). 
Dersom det skjer, kan de foreslåtte endringene føre til større press i retning av etablering av 
alternative skoler der kristendom gis større plass. 

  
Råde kommune mener at lov og forskrifter klart bør vise at kristendom, som har preget vårt 
kulturgrunnlag i mer enn tusen år, må kunne ha en særstilling i undervisningen. Å gi en 
grundigere innføring i den religion som historisk og kulturelt har preget landet mest, bryter, 
etter Råde kommunes oppfatning, ikke med Menneskerettighetene eller dommen i 
Menneskerettighetsdomstolen. Denne dommen, slik det framgår av høringsnotatet, forholder 
seg til slik faget var utformet fram til 2001, ikke slik det er nå etter flere endringer, sist i 2005. 
Dommen gir heller ikke grunnlag for krav om å endre navnet på faget. 

  
Råde kommune mener at barna som i den norske skolen gis solid kunnskap om kristendom 
gis det beste grunnlaget for en meningsfull dialog med mennesker med ulike livssyn eller 
religion. 
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