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Høringsuttalelse fra Stenbråten skole vedr. forslag om endring av lov 

om flagging på kommunenes offentlige bygninger 

Stenbråten skole viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets høringsnotat av 

03.07.2020, med høringsfrist 31.08.2020.  

Blant de fire alternativene som departementet har bedt om innspill til, støtter Stenbråten skole 

alternativ D: Videreføring av gjeldende lov om flagging på kommunenes offentlige bygninger uten 

endringer.  

 

Stenbråten skole vurderer at de øvrige alternativene potensielt vil kunne skape utfordringer som 

truer skolenes samfunnsoppdrag som sådan, samt skolelederes plikt til effektiv og 

hensiktsmessig forvaltning og likebehandling. 

Skolenes samfunnsoppdrag 

Skolens skal gi alle elever relevant kompetanseutvikling som skaper livsmestring for den enkelte, 

og bidrar til et bærekraftig samfunn. Et flagg er et kraftfullt symbol, og må brukes med klokskap 

for å sikre tilhørighet for alle skolens brukere. Ved alle landets skoler er det tradisjon for å heise 

det norske flagget ved høytider og fellesskapende anledninger. På Stenbråten skole i bydel 

Søndre Nordstrand i Oslo, er det norske flagget selve symbolet på tilhørighet og et inkluderende 

fellesskap. Flagget, alternativt vimpelen, pryder flaggstangen hver dag. Å erstatte det norske 

flagget med andre flagg, vil innebære å fire skolens fremste fellesskapende symbol. Andre flagg 

kan potensielt ha en splittende effekt, og bidra til redusert tillit i befolkningen og utilsiktet 

segregering. En endring av lov om flagging på kommunens offentlige bygninger, vil potensielt 

kunne utfordre offentlige skolers plikt til å være politisk nøytrale. Skoler er avhengige av tillit i 

befolkningen for å kunne bidra til sosial mobilitet for kommende generasjoner gjennom kritisk 

tenkning og etisk bevissthet i skolen.  

 

I overordnet del av skolenes nye læreplanverk LK20, Fagfornyelsen, er skolenes verdigrunnlag 

tydelig beskrevet. Følgende, fra kapittelet Identitet og kulturelt mangfold, forklarer deler av 

skolenes samfunnsoppdrag: "Skolen skal gi elevene historisk og kulturell innsikt og forankring, 

og bidra til at hver elev kan ivareta og utvikle sin identitet i et inkluderende og mangfoldig 

fellesskap. Innsikt i vår historie og kultur er viktig for utvikling av elevenes identitet og skaper 

tilhørighet til samfunnet. Elevene skal lære å kjenne de verdiene og tradisjonene som bidrar til å 

samle menneskene i landet."  
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Skolelederes plikt til effektiv forvaltning og likebehandling 

Departementet vurderer at kommunene i større grad selv bør kunne avgjøre hvilke flagg 

kommunen skal kunne flagge med fra sine bygninger (jfr. høringsnotatet side 3). Dette kan 

potensielt føre til at rektorer og andre offentlige ledere stadig må ta stilling til hvorvidt velmente 

initiativer fra skiftende politisk ledelse lokalt vil kunne påvirke virksomhetens samfunnsoppdrag. 

Skoler er komplekse virksomheter som forholder seg til en rekke interne og eksterne aktører. I 

vår tid tar skoleledere stadig stilling til i hvilken grad interessentene skal påvirke skolenes 

innhold. En endring av lov om flagging på kommunens offentlige bygninger vil potensielt utfordre 

skolelederes plikt til effektiv og hensiktsmessig forvaltning og likebehandling.  

 

Stenbråten skole oppfordrer Kommunal- og moderniseringsdepartementet til å involvere 

brukergrupper i sin videre utredning av om det er formålstjenelig å endre lov om flagging på 

kommunens offentlige bygninger i lys av virksomhetens samfunnsoppdrag som sådan. 

Høringsuttalelsen gis med forbehold om justering etter behandling i skolens elevråd, 

foreldreutvalg og driftsstyre i september 2020. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Lene Fosser Minge 

Rektor 

 

 

 


