Grunnskolene i Hemne

Informasjon om endringer i opplæringen i faget Religion, livssyn og etikk
(RLE) og om rett til fritak fra opplæring
Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) har i dom av 29. juni 2007 fastslått at det norske faget
kristendoms-, religions- og livsynskunnskap (KRL), slik faget var da det ble innført i 1997, og det rettslige
rammeverket rundt faget, krenket den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Som følge av
dommen er faget og det rettslige rammeverket rundt det endret slik at faget skal være i samsvar med
Norges menneskerettslige forpliktelser. Den nye læreplanen er justert for å imøtekomme dommen fra
EMD og er i samsvar med endringene i opplæringsloven.
Bestemmelsen om opplæring i RLE-faget
Opplæringsloven § 2-4 sier:
”Kristendoms-, religions- og livssynskunnskap er eit ordinært skolefag som normalt skal samle alle
elevar. Undervisninga i faget skal ikkje vere forkynnande. Den som skal undervise i kristendoms-,
religions- og livssynskunnskap, skal presentere kristendommen, dei ulike verdsreligionar og livssyn ut frå
deira eigenart. Dei same pedagogiske prinsippa skal leggjast til grunn for undervisninga i dei ulike
emna.”
I den nye læreplanen står det at faget skal gi kjennskap til kristendommen, andre verdensreligioner og
livssyn og til etiske og filosofiske emner. RLE-faget skal være et fellesfag for alle elever, uansett religiøs
eller livssynsmessig bakgrunn. Undervisningen i faget skal ikke være forkynnende. Til tross for at det er
forbud mot forkynnelse i skolen, kan det oppstå situasjoner som enkelte foreldre eller elever opplever som
problematiske.
I følge Opplæringsloven § 2-3a har elevene rett til fritak fra aktiviteter som oppfattes som støtende eller
krenkende ut fra egen religion eller eget livssyn, og fra aktiviteter som blir oppfattet som religionsutøvelse
eller tilslutning til annet livssyn.
Melding om fritak
Foreldre/foresatte må melde skriftlig til skolen hvilke aktiviteter de vil eleven skal fritas fra (For
eksempel: bønn, salmesang, gudstjenester). Elever som har fylt 15 år, kan selv gi skriftlig melding uten
samtykke fra foreldre/foresatte. Det er ikke nødvendig å grunngi melding om fritak. Meldingen sendes til
skolen/leveres kontaktlærer.

Rektor
………..….Klipp……………………………………..Klipp……………………………………...Klipp……………….

Vi/jeg melder med dette at________________________________(elevens navn) ikke ønsker å delta i
____________________________________________________________________________(aktivitet )
den _________________________________ (dato/-er).
_________________________________________

_____________________________________

(foresattes underskrift/elev over 15 år)

