
Sak KR 35/01 KRL-faget

VEDTAK: Kirkerådet slutter seg til Kirkerådets arbeidsutvalgs uttalelse
om KRL-faget, slik den fremkommer i sak KR/AU 02/01. Enstemmig
vedtatt. 

Her følger uttalelsen fra Kirkerådets arbeidsutvalg (sak KR/AU 02/00):
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Kirkerådet vil påpeke viktigheten av å opprettholde et fellesfag, der alle
elevene, så langt som mulig, inkluderes.

Kirkerådet ønsker at dagens ordning med begrenset fritaksrett fra deler av
faget videreføres. Begrunnelsen for dette er at intensjonene og
forutsetningene for faget vil kunne undergraves ved full fritaksrett. Kirkerådet
mener at alle elever bør få kunnskap om så vel egen religion/eget livssyn, som
andre religioner og livssyn. Full fritaksrett vil kunne redusere elevenes
muligheter for dette.

Kirkerådet vil understreke viktigheten av at skolen i sterkere grad informerer
foreldrene om innholdet i faget og progresjonen i undervisningen. På den
måten vil det bli enklere for foreldrene å vite hvilke deler de ønsker barna
fritatt fra. Kirkerådet er videre glad for at departementet nå vil bedre
informasjonen om fritaksretten til foreldrene. Kirkerådet vil også uttrykke
forståelse og respekt for at minoritetene kan ha behov for å reservere seg mot
deler av undervisningen i KRL-faget.

Kirkerådet mener at et absolutt minstemål av kristendom i faget bør være
50%. Kristendommenes tyngdepunkt i faget bør også reflekteres i fagets navn.
Kirkerådet vil derfor foreslå å gi faget navnet "Kristendoms, -religions- og
livssynskunnskap". Kirkerådet vil avvise det navnet som departementet
foreslår, "Tro og livssyn", da dette gir et misvisende inntrykk av faget som
trosopplæring. Dette viktige anliggende (trosopplæring), må ivaretas av
trossamfunnene på en annen måte enn gjennom KRL-faget.

Når det gjelder formålsparagrafen, er Kirkerådet åpen for at den på sikt kan
vurderes. En eventuell revisjon bør imidlertid skje i sammenheng med en
gjennomgang av hele Læreplanverket. Formålsparagrafen er knyttet opp mot
alle skolens fag, ikke bare KRL-faget. Formålsparagrafen handler i bunn og
grunn om hvilke verdier skolen skal bygge på.

Kirkerådet er glad for at departementet ønsker å gi lærere økt kompetanse i
faget. Dette er en forutsetning for å kunne gi faget et best mulig kvalitativt
innhold. 



Enstemmig vedtatt.


