
 

 

Til 

Kunnskapsdepartementet 

  

Deres ref.: 16/7240                       Vår ref.: 17-34 Oslo, 20. januar 2017 

 

Høringsvar om ny rammeplan for barnehagene 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsforslag til ny forskrift om rammeplan 

for barnehagens innhold og oppgaver. Vi vil kommentere deler av forslaget som 

omhandler religion og livssyn.  

Human-Etisk Forbund (HEF) er et humanistisk livssynssamfunn med mer enn 

87.000 medlemmer over 15 år. Vi jobber for en sekulær stat og et mangfoldig 

samfunn basert på respekt for menneskerettighetene.  

Diskriminering 

Under forslagets punkt om «Likestilling og likeverd» heter det at «alle barna har 

like muligheter uavhengig av kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, etnisitet, 

kultur, sosial status, språk og religion.» I denne opplistingen burde «livssyn» 

nevnes. I 2013 skrev Justisdepartementets Lovavdeling om FNs konvensjon om 

sivile og politiske rettigheter at «FNs menneskerettighetskomité synes å tolke 

diskrimineringsforbudet i artikkel 26 dithen at også sekulære livssyn er omfattet 

av diskrimineringsgrunnlaget «religion», jf. General Comment No. 22»1. 

Religion, høytidsmarkering og religiøse aktiviteter 

Under punktet «Etikk, religion og filosofi» heter det at «Personalet skal «gi barna 

opplevelser og kjennskap til merkedager, høytider og tradisjoner i den kristne 

kulturarven og religioner og livssyn som er representert i lokalsamfunnet». Dette 

punktet skiller ikke tydelig mellom om barnehagen markerer eller feirer en 

religiøs høytid. «Mens feiring innebærer religiøs praksis, består en markering 

bare av samtaler og handlinger som ikke er forkynnende eller involverende», 

ifølge Geir Winje ved den tidligere Høgskolen i Vestfold2. 

I 2015 avholdt Den norske kirke 1334 barnehagegudstjenester3. Hvert år tar 

foreldre som opplever problemer i forbindelse med dette i kommunale 

barnehager kontakt med oss. Som oftest dreier det seg om at barnehagen ikke 

informerer godt nok om hva som skal foregå (Er det et studiebesøk, eller er det 

                                                
1 Brev fra Justisdepartementets lovavdeling, 10.05.2013, ref. 12/4635 EO TRR/MSM/mk   
2 http://forskning.no/religion-barn-og-ungdom/2008/09/hoytid-i-barnehagen  
3 SSB.no Tabell: 04693: L. Kirke - grunnlagsdata 

http://forskning.no/religion-barn-og-ungdom/2008/09/hoytid-i-barnehagen
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deltakelse på en reell gudstjenestene? Forventes det at elevene skal delta i 

religiøse aktiviteter som bønn, salmesang o.l.?) og om hva som tilbys som 

alternativ (Er det et likeverdig opplegg for de som ikke skal på gudstjeneste?).  

I og med at det ikke er barnehageplikt på linje med skoleplikt, opplever noen 

foreldre at de må holde barna sine hjemme fordi barnehagen enten ikke har noe 

likeverdig opplegg, eller fordi det opplegget innebærer å måtte holde barna 

utenfor fellesskapet i sin avdeling. Vi etterlyser derfor retningslinjer for religiøse 

aktiviteter som barnehagegudstjenester på linje med Utdanningsdirektoratets 

retningslinjer for skolegudstjenester. Aktivt samtykke fra foresatte må være et 

minimumskrav dersom en barnehage tar med barna på deltakelse i religiøse 

aktiviteter. 

Barnas trosfrihet og foreldrenes oppdragelsesrett 

Gjeldende rammeplan tar utgangspunkt i at barnehagen respekterer barnas 

trosfrihet samt foreldrenes oppdragelsesrett. Det slås også fast at barnehager 

som er kommunale ikke kan fremme et religiøst hegemoni. Vi savner disse 

begrensningene i forslaget til ny rammeplan. 

Vi foreslår derfor at intensjonene i følgende formuleringer fra gjeldende 

rammeplan innarbeides tydelig i ny rammeplan:  

- «Opplæring til tro er hjemmets ansvar. Barnehagen må påse at barna 

ikke kommer i lojalitetskonflikt mellom hjemmet og barnehagen. Det 

enkelte barns og de enkelte foreldres integritet skal respekteres.» 

- «Internasjonale konvensjoner og norsk lov vektlegger både 

foreldrenes rett til å oppdra barn i henhold til sin religion eller sitt 

livssyn og barns rett til å bli kjent med samfunnet de vokser opp i.» 

- Religion og livssyn i formålet «må brukes som utgangspunkt for 

dialog, åndsfrihet og respekt for mangfold, ikke for å uttrykke et 

religiøst eller verdimessig hegemoni.» 

Særlige formål 

Under punktet «Barnehager med særlige formål» beskrives det hvordan private 

barnehager har anledning til å fastsette egne livssynsformål som går videre eller 

vekk fra barnehagelovens forankring i kristen og humanistisk arv og tradisjon. 

HEF mener at så lenge det er kristen formålsparagraf med forrang i barnehage 

og, må det være adgang til å drive og få støtte til alternativer.  

HEF ser samtidig med bekymring på at private barnehager med religiøse formål i 

enkelte tilfeller er det eneste stedet offentlige tilbudet en familie tilbys plass ved, 

på grunn av barnehageplassmangel i kommunen. Det bør derfor presiseres i 

rammeplanen at også private barnehager må respektere barnas selvstendige 

trosfrihet og foreldrenes oppdragelsesrett når det gjelder religion og livssyn. 
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Avvergingsplikten 

Under punktet om «Livsmestring og helse», bør avvergingsplikten nevnes 

sammen med personalets kjennskap til opplysningsplikten til barnevernet. 

Avvergingsplikten i straffelovens § 196 pålegger enhver plikt til å søke avverget 

visse grovere forbrytelser ved anmeldelse til rett myndighet (vanligvis politiet). 

Det gjelder bl.a. familievold, seksuelle overgrep (særlig mot barn) og kidnapping. 

Avvergingsplikten står over taushetsplikten. 

Klagerett 

Under kapittel 6 «Ansvar og roller» heter det at «Barnehageeierens lokale 

tilpasning bør fremgå av barnehagens vedtekter.» Dette kravet er ikke tydelig 

nok. Foresatte må gis mulighet til å oppdage slike tilpasninger på en enhetlig 

måte, uavhengig av hvem som eier barnehagen. Vi foreslår derfor at dette 

formuleres med «skal»: «Barnehageeierens lokale tilpasning skal fremgå av 

barnehagens vedtekter.» 

Det bør tas med en bestemmelse om foreldrenes generelle klagerett, slik at det 

er tydelig hvor og hvordan de skal ta det opp dersom de opplever at barnehagen 

og styrer ikke lever opp til rammeplanen. 

Vennlig hilsen 

Kristin Mile 

generalsekretær 

 


