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Resolusjon  Trosfrihet i den norske skolen 
Resolusjonen sendes til: Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. 
 
Trosfrihet i skolen   
UKM ønsker å understreke norske skolers forpliktelse til å tilrettelegge for at elever skal ha mulighet 
til å kunne praktisere sin tro på skolen. Tros- og livssynsfrihet er en av våre mest grunnleggende 
menneskerettigheter. Den norske grunnloven og flere internasjonale konvensjoner understreker 
ethvert menneskes rett til å ha en tro, til å kunne skifte tro og til å kunne praktisere sin tro både 
privat og i det offentlig rom.1,2  
 
I forbindelse med praktisering av tro i den norske skolen gir dokumentet Rettleiar til skolen og 
skoleeigar om organisasjonars plass i skolen viktige innspill, blant annet: “Når deltaking er frivillig skal 
ikkje organisasjonar med partipolitisk eller religiøs tilknyting bli handsama annleis enn andre barne- 
og ungdomsorganisasjonar i så måte.”3 Dette er et dokument underskrevet av alle ungdomspartiene, 
LNU og Elevorganisasjonen. UKM16  ønsker at enhver skoleledelse tar denne oppfordringen på alvor, 
slik UKM11 også oppfordret til i resolusjonen UKM5/11.4  
 
Skolen i et mangfoldig Norge  
Norge blir et stadig mer flerkulturelt og flerreligiøst land. Dette er både en berikelse og en utfordring. 
Noen mener at et gjennomsekularisert samfunn der religion er forbeholdt den private sfære er den 
beste løsningen for å unngå konflikter eller å støte noen, jamfør debatten som pågår nå. UKM mener 
dette er feil vei å gå, både med tanke på å ivareta reell trosfrihet for den enkelte, og med tanke på å 
legge til rette for en konstruktiv dialog i et mangfoldig samfunn. Derfor er vi også bekymret over 
tendensen som har funnet sted spesielt de siste årene, der mange skoler har valgt å ikke ta hensyn til 
ønsker fra elevene om hvordan de ønsker å praktisere sin tro på skolen. Eksempler på dette er at 
skoler ikke har tillatt tilretteleggelse av stillerom5 eller å bruke skolens lokaler for å arrangere møter 
med religiøst innhold. 
 
UKM mener at en livssynsåpen skole er den mest fruktbare løsningen i et flerreligiøst samfunn. Vi 
tror mer åpenhet fører til mer toleranse og gjensidig respekt på tvers av religioner og livssyn. Økt 
kunnskap kan bidra til mer forståelse og mindre fremmedfrykt og fordommer. I tillegg tror vi at en 
styrket trosfrihet på norske skoler vil være en nøkkel til bedre integrering av minoritetselever. Den 
dypeste identiteten til mange elever er knyttet til nettopp deres tro og livssyn. Tro er ikke noe de 
legger vekk når de er på skolen. Dette er også utdypet i UKM-resolusjon UKM13/12.6 Dersom vi 
legger til rette for at elever får praktisert sin tro på skolen, tror vi elever i større grad vil føle seg 
ivaretatt som hele mennesker.  

                                                           
1 Vi understreker at trosfriheten slutter der den enkeltes tros- og livssynspraksis krenker andres rettigheter og 
friheter.  
2 https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30?q=menneskerettsloven  
3 http://www.nkss.no/wp- content/uploads/sites/2/2011/08/rettleiar_organisasjonars_plass_i_skolen.pdf 
4 https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/ukm2011_vedtak_sak05.pdf 
5 https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/ukm_2012_13_ja_til_stillerom_vedtak.pdf 
6 https://kirken.no/globalassets/kirken.no/migrering/ukm_2012_13_ja_til_stillerom_vedtak.pdf 
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