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Høringsuttalelse fra KLMS-nettverket – Klemetsrud, Lofsrud, 

Mortensrud og Stenbråten skoler - vedr. rapporten Tro det eller ei. 

Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo.  

KLMS-nettverket viser til brev fra Byrådsavdeling for kultur, idrett og frivillighet av 

22.06.2020, og avgir høringssvar til utvalgets anbefalinger i rapporten Tro det eller ei.  

Fremtidens tros- og livssynspolitikk i Oslo.  

 

Utvalgets mandat har blant annet 

vært å gjennomgå Oslo kommunes 

praksis på områder som er relevant 

for tros- og livssynssamfunn. 

Skolesektoren er et av områdene 

som utvalget har vurdert. Blant 

forslagene som byrådsavdelingen 

har bedt om innspill til, kommenterer 

KLMS-nettverket utvalgets forslag 

som berører skolenes praksis, fra et 

skolelederperspektiv. KLMS-

nettverket vurderer at utvalgets 

anbefalinger ikke i tilstrekkelig grad 

ivaretar elevenes rettigheter slik det beskrives i opplæringsloven og verdigrunnlaget til 

overordnet del av nytt læreplanverk LK 20 / Fagfornyelsen. KLMS-nettverket vurderer 

at at deler av utvalgets anbefalinger potensielt vil kunne skape utfordringer som truer 

skolenes samfunnsoppdrag som sådan, samt skolelederes plikt til effektiv og 

hensiktsmessig forvaltning og likebehandling. KLMS-nettverket ønsker med sitt 

høringssvar å tilføre perspektiver som bidrar til at skolenes handlingsrom 

opprettholdes i henhold til opplæringslovens formål og verdigrunnlaget i nytt 

læreplanverk LK 20 / Fagfornyelsen.  

 

Stenbråten skole 

   Dato: 25.09.2020 

   

 

 

KLMS-nettverket består av skolene 

Klemetsrud, Lofsrud, Mortensrud og 

Stenbråten. Skolene utgjør nærskoletilbudet 

på Mortensrud i bydel Søndre Nordstrand, og 

samarbeider strategisk på ledernivå for å 

bidra til et godt skole- og oppvekstmiljø. 

KLMS-nettverket arbeider internt og eksternt 

for å sikre hensiktsmessig handlingsrom som 

setter skolene i stand til å skape livsmestring 

for den enkelte elev, og bidra til et 

bærekraftig samfunn i tråd med  

opplæringsloven og nytt læreplanverk; LK 20 

/ Fagfornyelsen. 



 

 
   

 

 

Kommentarer til utvalgets perspektiv 

Når Oslo kommunes praksis evalueres, i dette tilfellet på områder i Osloskolen som er 

relevant for tros- og livssynssamfunn, anser KLMS-nettverket at det er hensiktsmessig 

å påpeke elevenes og skolenes lovfestede rettigheter og plikter. Til grunn for KLMS-

nettverkets kommentarer til utvalgets forslag, foreligger 

1 Opplæringsloven, herunder skolens formål slik det er beskrevet i OL § 1-1. 

2 Nytt læreplanverk LK 20/Fagfornyelsen.  

3 Fagkunnskap om skoleledelse.  

 

En oversikt over de tre grunnleggende faktorene foreligger på sidene 5-8. 

Anbefalinger i rapporten – med kommentarer fra KLMS-nettverket: 

1. Utvalget anbefaler at Utdanningsetaten samarbeider med muslimske 

paraplyorganisasjoner for å utvikle sentrale retningslinjer knyttet til bønn, faste og 

andre utfordringer. 

 

KLMS-nettverkets kommentar:  

Dersom Oslo kommune vurderer å innføre sentrale retningslinjer knyttet til bønn, faste 

og andre utfordringer, som skal gjelde i skolen, må det gjelde alle religiøse samfunn – 

ikke kun muslimske paraplyorganisasjoner. KLMS-nettverket påpeker at eventuelle 

sentrale retningslinjer til bruk i skoler bør ha til hensikt å ivareta elevers rett til 

relevant kompetanseutvikling som kan bidra til refleksjon omkring tros- og ytringsfrihet, 

hindre sosial kontroll og bidra til sosial og kulturell mobilitet. Eventuelle sentrale 

retningslinjer må legge skolens lovfestede formål til grunn, og bør avklare hvilke 

rettigheter og plikter elever og ansatte i skolen har. KLMS-nettverket mener imidlertid 

at utvikling av sentrale retningslinjer i et partssamarbeid med religiøse aktører 

potensielt vil kunne true skolens plikt til å gi et likeverdig opplæringstilbud til alle 

elever. God dialog med et mangfold av trossamfunn vil kunne bidra til gjensidig, relevant 

kompetanseutvikling gjennom økt innsikt og forståelse for hvilke styrker og utfordringer 

elever og ansatte med religiøs tilhørighet kan erfare. I stedet for sentrale retningslinjer, 

foreslår KLMS-nettverket at UDA bistår skolene hensiktsmessig med dialog med 

aktuelle religiøse paraplyorganisasjoner for å bidra til et bærekraftig samfunn gjennom 

utvikling av gjensidig kjennskap til aktørenes formål. 

 

 



 

 
   

 

2. Utvalget anbefaler at skolene har dialog med foreldrene i situasjoner der barn i 

barneskolealder faster, og søker å løse situasjonen på best mulig måte. 

 

KLMS-nettverkets kommentar :  

KLMS-nettverket støtter utvalgets anbefaling, og presiserer behovet for hensiktsmessig 

dialog mellom skole og lederskap i aktuelle religiøse miljøer for å sikre elevers 

grunnleggende rettigheter - slik det er beskrevet i opplæringsloven og nytt 

læreplanverk LK 20 / Fagfornyelsen. For øvrig viser vi til vårt svar på forrige punkt. 

 

3. Utvalget anbefaler at tro- og livssynssamfunnenes gudstjenester, bønnesamlinger 

eller andre former for ritualer eller markeringer ikke foregår i skoletiden. Skolene 

kan fortsatt legge til rette for elevenes deltakelse på arrangementer etter skoletid. 

 

KLMS-nettverkets kommentar:  

Utvalgets anbefaling om å avvikle skolegudstjenester i undervisningstiden står, slik 

KLMS-nettverket ser det,  i kontrast til opplæringslovens formål – åpne dører mot verda 

og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring (OL § 

1-1). KLMS-nettverket ser heller ikke at en begrensning i skolenes handlingsrom knyttet 

til å gi elevene innsikt i religiøse markeringer samsvarer med utvalgets premiss om at 

Oslo skal være en  livssynsåpen by slik det er beskrevet i utvalgets forståelsen av 

mandatet. KLMS-nettverket erfarer at Utdanningsdirektoratets gjeldende veileder for 

skolegudstjenester fungerer etter intensjonen. KLMS-nettverket mener at dagens 

praksis bør videreføres og utvides til å gjelde høytider for andre tros- og 

livssynssamfunn. I et mangfoldig samfunn hvor alle elever har en lovfestet rett til 

tilhørighet, bør skoler åpne langt flere dører enn skoler har hatt tradisjon for. I stedet 

for å hindre observasjon av religiøs aktivitet slik utvalget foreslår, bør vi heller vurdere 

hvordan skolene hensiktsmessig kan gi elevene relevant innsikt i et mangfold av religiøs 

aktivitet; som observasjon av bønn i moske, synagoge, kirke, frikirke, tempel osv.  

I et kompetanseutviklingspekspektiv skal undervisningen som gis etter gjeldende 

læreplanverk bidra til mer praktisk opplæring som preges av dybdelæring gjennom å 

utforske, få innsikt, erfare, sanse, observere, reflektere, og tenke kritisk (se side 6). Å 

besøke tros- og livssynssamfunnenes samlinger knyttet til religiøse høytider vil, slik 

KLMS-nettverket ser det, kunne bidra til å berike elevenes kompetanse, og skape større 

toleranse for religiøs og kulturell betydning i menneskers liv.  

 

  



 

 
   

 

 

4. Utvalget anbefaler at skolene legger til rette for tros- og livssynstilpasset mat på 

skoleturer, arrangementer, kantiner mv. 

 

KLMS-nettverkets kommentar:  

KLMS-nettverket støtter utvalgets anbefaling for å ivareta individuelle hensyn, men 

ønsker å presisere at skolene, etter paradigmeskiftet i forståelsen av skolemiljø 

beskrevet på side 5, skal bidra til tilhørighet gjennom kollektiv praksis. KLMS-nettverket 

mener at skoler bør finne løsninger som informerer elevene om innholdet i maten, men 

som bidrar til fellesskapende måltider gjennom eksempelvis skolefrokost, servering i 

Aktivitetsskolen og på fellesarrangement for elever og familier. KLMS-nettverket mener 

at UDEs veileder for servering i AKS ivaretar behovet i tilstrekkelig grad.  

 

5. Utvalget anbefaler at alle skoler finner løsninger som sikrer at alle elever lærer å 

svømme. 

 

KLMS-nettverkets kommentar:  

Mål for elevenes svømmekompetanse er bekrevet i nytt læreplanverk LK 20 / 

Fagfornyelsen. KLMS-nettverket mener at opplæringslovens § 8-2 og KDs veiledning for 

organisering av undervisning (2017) i tilstrekkelig grad beskriver skolenes 

handlingsrom for organisering av undervisningen.  

 

6. Utvalget anbefaler at det ikke gjøres endringer i bestemmelser om bruk av 

hodeplagg i Osloskolen eller tiltak for å begrense bruken. Utvalget oppfordrer 

samtidig skolene til å ha dialog med foreldrene i de tilfellene hvor små barn bruker 

religiøse hodeplagg på skolene. 

 

KLMS-nettverkets kommentar:  

KLMS-nettverket støtter utvalgets anbefalinger på den bakgrunn at det ikke er hjemmel 

i opplæringsloven til å forby religiøse eller kulturelle hodeplagg i skolen, men påpeker 

at skolene har et ansvar for å ivareta elevens individuelle rett til tros- og ytringsfrihet. 

KLMS-nettverket foreslår derfor følgende omformulering av siste setning: … Skolene 

bør ha dialog med elever og foresatte til elever i barneskolealder som bruker religiøse 

hodeplagg, i den hensikt å sikre barnets individuelle rett til tros- og ytringsfrihet.   

 

 



 

 
   

 

 

Grunnlag for KLMS-nettverkets kommentarer til utvalgets forslag:  

1. Opplæringsloven, herunder skolens formål slik det er beskrevet i OL § 1-1. 

2. Nytt læreplanverk LK 20/Fagfornyelsen.  

3. Fagkunnskap om skoleledelse.  

1. Opplæringsloven 

Opplæringsloven er gjeldende for all praksis i skolen. I kapittel 1 beskrives skolens 

primære oppgave: "Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing 

med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk 

og kulturell innsikt og forankring."  

Opplæringslovens kapittel 9A slår fast at "eleven har rett til et trygt og godt 

skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring."  

Norsk skole står ovenfor et paradigmeskifte i forståelsen av skolemiljø. På 1970-

tallet snakket man i skolen om integrering av nye elevgrupper. Siden snakket man 

om inkludering. Nå er det tilhørighet som gjelder. Paradigmeskiftet er beskrevet slik 

av professor Ingrid Lund: "Mobbing er handlinger som hindrer opplevelsen av å høre 

til, hindrer opplevelsen av å være en betydningsfull person i fellesskapet og hindrer 

muligheten til medvirkning."  

 

2. Nytt læreplanverk LK 20 / Fagfornyelsen 

KLMS-nettverket erfarer at nytt læreplanverk LK 20 / Fagfornyelsen, som innføres i 

norsk skole fra 1. august 2020, ivaretar opplæringslovens krav til utdanning og 

danning i et trygt og godt skolemiljø. Følgende eksempler fra læreplanenes 

overordnede del illustrerer verdiløftet, og er relevant for KLMS-nettverkets 

kommentarer til utvalgets anbefalinger i rapporten Tro det eller ei.  Fremtidens tros- 

og livssynspolitikk i Oslo.  

Fra kapittelet Menneskeverdet: " Likeverd og likestilling er verdier som er 

kjempet fram gjennom historien, og som fortsatt må ivaretas og forsterkes. Skolen 

skal formidle kunnskap og fremme holdninger som sikrer disse verdiene. Alle elever 

skal behandles likeverdig, og ingen elever skal utsettes for diskriminering. Elevene 

skal også gis likeverdige muligheter slik at de kan ta selvstendige valg. Skolen skal ta 

hensyn til mangfoldet av elever og legge til rette for at alle får oppleve tilhørighet i 

skole og samfunn. Vi kan alle oppleve at vi skiller oss ut og kjenner oss annerledes. 

Derfor er vi avhengig av at ulikheter anerkjennes og verdsettes. Mennesker er 

sårbare og feilbarlige. Tilgivelse, nestekjærlighet og solidaritet er nødvendig for at 

mennesker skal vokse og utvikle seg. Den enkeltes personlige overbevisning og 

samvittighet skal tas på alvor slik at alle kan tenke, tro og ytre seg fritt. Elevene skal 



 

 
   

 

selv bidra til å ivareta menneskeverdet og reflektere over hvordan de kan forhindre 

at det krenkes." 

Fra kapittelet Identitet og kulturelt mangfold: " 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." 

Fra kapittelet Kritisk tenkning og etisk bevissthet: "Skolen skal bidra til at 

elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning 

og handler med etisk bevissthet. Opplæringen skal gi elevene en forståelse av kritisk 

og vitenskapelig tenkning. Kritisk og vitenskapelig tenkning innebærer å bruke 

fornuften på en undersøkende og systematisk måte i møte med konkrete praktiske 

utfordringer, fenomener, ytringer og kunnskapsformer." "Hvis ny innsikt skal vokse 

fram, må etablerte ideer granskes og kritiseres med teorier, metoder, argumenter, 

erfaringer og bevis. Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke 

kritisk om hvordan kunnskap utvikles. De skal også kunne forstå at deres egne 

erfaringer, standpunkter og overbevisninger kan være ufullstendige eller feilaktige. 

Kritisk refleksjon forutsetter kunnskap, men gir samtidig rom for usikkerhet og 

uforutsigbarhet. Opplæringen må derfor søke en balanse mellom respekt for 

etablert viten og den utforskende og kreative tenkningen som kreves for å utvikle ny 

kunnskap." 

Fra kapittelet Skaperglede, engasjement og utforskertrang: "Barn og unge er 

nysgjerrige og ønsker å oppdage og skape. I opplæringen skal elevene få rike 

muligheter til å utvikle engasjement og utforskertrang. Evnen til å stille spørsmål, 

utforske og eksperimentere er viktig for dybdelæring. Skolen skal respektere og 

dyrke fram forskjellige måter å utforske og skape på. Elevene skal lære og utvikle 

seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske 

aktiviteter." 

Fra kapittelet Demokrati og medvirkning: "Å delta i samfunnet innebærer å 

respektere og slutte opp om grunnleggende demokratiske verdier som gjensidig 

respekt, toleranse, den enkeltes tros- og ytringsfrihet og frie valg. Demokratiske 

verdier må fremmes gjennom aktiv deltakelse i hele opplæringsløpet.Skolen skal 

fremme demokratiske verdier og holdninger som motvekt mot fordommer og 

diskriminering. Skolen skal også skape respekt for at mennesker er forskjellige, og 

elevene skal lære å løse konflikter på en fredelig måte. Et demokratisk samfunn 

hviler på at hele befolkningen har like rettigheter og muligheter til å delta i 

beslutningsprosesser. Vern av mindretallet er et avgjørende prinsipp i en 

demokratisk rettsstat og et demokratisk samfunn. Et demokratisk samfunn verner 

også om urfolk og minoriteter. Urfolksperspektivet er en del av elevenes 



 

 
   

 

demokratiopplæring. Alle deltakere i skolefellesskapet må utvikle bevissthet om 

både minoritets- og majoritetsperspektiver og skape rom for samarbeid, dialog og 

meningsbrytning. Arbeidet med å dyrke mangfoldet på den ene siden og inkludere 

den enkelte på den andre krever et bevisst verdisyn og utøvelse av profesjonelt 

skjønn." 

Fra kapittelet Prinsipper for læring, utvikling og danning: "Danning skjer når 

elevene får kunnskap om og innsikt i natur og miljø, språk og historie, samfunn og 

arbeidsliv, kunst og kultur, og religion og livssyn. Danning skjer også gjennom 

opplevelser og praktiske utfordringer i undervisningen og skolehverdagen." 

Fra kapittelet Kompetanse i fagene: "Kompetanse er å kunne tilegne seg og 

anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i 

kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner. Kompetanse innebærer forståelse 

og evne til refleksjon og kritisk tenkning." 

"Vi definerer dybdelæring som det å gradvis utvikle kunnskap og varig forståelse av 

begreper, metoder og sammenhenger i fag og mellom fagområder. Det innebærer at 

vi reflekterer over egen læring og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og 

ukjente situasjoner, alene eller sammen med andre. Opplæringens verdigrunnlag skal 

prege dybdelæringsprosesser slik at vi utvikler gode holdninger og dømmekraft og 

evnen til refleksjon og kritisk tenkning og til å foreta etiske vurderinger." 

Fra kapittelet Et inkluderende læringsmiljø: "I arbeidet med å utvikle et 

inkluderende og inspirerende læringsmiljø skal mangfold anerkjennes som en 

ressurs. Elevmedvirkning må prege skolens praksis. Elevene skal både medvirke og 

ta medansvar i læringsfellesskapet som de skaper sammen med lærerne hver dag. 

Elever tenker, erfarer og lærer i samspill med andre gjennom læringsprosesser, 

kommunikasjon og samarbeid. Skolen skal lære elevene å utvise dømmekraft når de 

ytrer seg om andre, og sørge for at de lærer å samhandle på forsvarlig vis i ulike 

sammenhenger." 

Fra kapittelet Samarbeid mellom hjem og skole: "Skolen har det overordnede 

ansvaret for å ta initiativet til og tilrettelegge for samarbeid. Dette innebærer å 

sørge for at foreldre og foresatte får nødvendig informasjon, og for at de gis 

mulighet til å ha innflytelse på sine barns skolehverdag. 

Hjemmets holdning til skole er av stor betydning for elevenes engasjement og 

skoleinnsats. Foreldre og foresatte møter skolen med ulike behov, forventninger og 

meninger om skolens mål og praksis. Det kan skape spenninger som kan være 

krevende for skolen å håndtere. Skolen må gi tydelig uttrykk for hva den skal og kan 

tilby, og hva som forventes av hjemmet. God og tillitsfull dialog er et gjensidig 

ansvar. 



 

 
   

 

3. Fagkunnskap om skoleledelse  

I sin artikkel "Å lede i fremtidens skole" forklarer professorene Jan Merok Paulsen og 

Marit Aas skolen som organisasjoner med løst koblede systemer, i motsetning til 

organisasjoner som i større grad kan styres gjennom klare mål. KLMS-nettverkets 

kommentarer til utvalgets forslag legger artikkelens evidensbaserte beskrivelse av 

skolelederrollen til grunn for sine kommentarer: Skoleledelse preges av en 

kompleks, egalitær, demokratisk, kollektivistisk kultur karakterisert av medvirkning, 

medbestemmelse og samarbeid som gir resultater for elevene gjennom relasjoner og 

tillit. https://utdanningsforskning.no/artikler/a-lede-i-fremtidens-skole/ 

Oppsummering 

I Oslo kommunes visjon for skolene, står det blant annet:  

"I Oslo skal alle barn og unge ha en trygg og inkluderende oppvekst med like 

muligheter."  

"Osloskolen skal ha høye forventninger til den enkeltes faglige og sosiale utvikling." 

"Barn og unge skal oppmuntres til å delta i utvikling av et demokratisk og bærekraftig 

samfunn."  

I UDEs strategi for inneværende periode, er inkludering og mangfold en av strategiens 

fire satsingsområder.  I opplæringsloven beskrives tilhørighet som et mål. Osloskolen 

skal kjennetegnes ved at den bygger toleranse og respekt for blant annet tro, livssyn og 

ulike verdioppfatninger og har fokus på tilhørighet.  

 

KLMS-nettverket har, med sitt høringssvar, ment å vise at opplæringsloven og nytt 

læreplanverk LK 20 / Fagfornyelsen skaper det handlingsrommet som skal til for at Oslo 

kommune kan nå sine mål beskrevet i Oslo kommunes visjon.  

KLMS-nettverket ønsker med sitt høringssvar å sikre at skolenes handlingsrom 

opprettholdes i henhold til opplæringslovens formål og verdigrunnlaget i nytt 

læreplanverk LK 20 / Fagfornyelsen. 

 

Arild Johnsen Trond Nilsen  Trond H. Johansen Lene Fosser Minge 

Rektor  Rektor  Rektor  Rektor 

Klemetsrud skole Lofsrud skole Mortensrud skole Stenbråten skole 
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Grunnskoledirektør Trond B. Karlsen, skolegruppe 1 

Avdelingsdirektør Hilde Gran, avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet 
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