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Ny praksis vedrørende utdeling av bibler til elever på 5. trinn i
grunnskolen
Rådmannens forslag til vedtak/innstilling:
Praksisen med at Den norske kirke besøker alle 5. trinnselevene i Stjørdalsskolen og deler ut
bibler opphører.

Saksopplysninger
Den norske kirke besøker hvert år barneskolene og deler ut bibler til elevene. Kostnaden ved
innkjøp av bibler dekkes av etat oppvekst, og beløper seg til ca kr 60.000,- pr år avhengig av
elevtall. Denne praksisen har vært gjeldende siden 1988, jfr sak 143/88 i Formannskap.

Opplæringslova §1-1 beskriver formålet med opplæringa. «Opplæringa skal byggje på
grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet,
verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i
menneskerettane.» (Oppl.l. §1-1 2. ledd).

Videre sier LK-06 under generell del at kristne og humanistiske verdier utgjør en viktig del av
vår historie, og at dette kan anskueliggjøres ved hjelp av Bibelen, men også med eksempler fra
andre religioner.
I fagplanen er det beskrevet mål for opplæringa, og etter 7. trinn under temaet kristendom står
det blant annet at elevene skal kunne forklare Bibelens oppbygning, finne fram i bibelske
tekster, gjøre rede for sentrale fortellinger i Det gamle og nye testamentet. Dette løses i dag ved
at skolene har klassesett med bibler som benyttes i undervisninga.
Når det gjelder fritak i KRLE-faget er ikke dette lenger en mulighet. Det kan kun bes om fritak
for deler av opplæringa, jfr opplæringslova §2-3a. En praksis med at kirka besøker klassen, deler
ut bibler og har et undervisningsopplegg kan føre til at en del foresatte ikke ønsker at deres barn
skal delta. De må da søke om fritak på forhånd. Vi ønsker i minst mulig grad en segregering av
elever, og mener i tillegg at praksisen med å dele ut bibler ikke er forenlig med formålet til
faget: «Kristendom, religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle
alle elever.»
Vurdering
Når Den norske kirke besøker klassen for å dele ut bibler, kan det oppleves som forkynning, og
det er i strid med læreplanen for KRLE-faget, hvor det i formålet for faget står: «Kristendom,
religion, livssyn og etikk er et ordinært skolefag som normalt skal samle alle elever.
Opplæringsloven legger til grunn at undervisningen skal være objektiv, kritisk og pluralistisk.
Det innebærer at den skal være saklig og upartisk og at de ulike verdensreligioner og livssyn
skal presenteres med respekt. I undervisningen skal det ikke være forkynnelse eller
religionsutøvelse. Likeverdige pedagogiske prinsipper skal legges til grunn. Det innebærer at
alle religioner og livssyn skal behandles på en faglig og sakssvarende måte ut fra sitt særpreg
og mangfold.»
Rådmannen finner at det ikke er i tråd med gjeldende lovverk at kirka skal besøke alle elever på
5. trinn og dele ut bibler.

