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Barn- och ungdomsnämnden

Uppmuntran och stöd till traditionella skolavslutningar i
kyrkan, svar på motion (SD)

Förslag till barn- och ungdomsnämndens beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Utbildningsförvaltningens förslag tillstyrks.
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
1. Motionen avslås.
Ärende
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion angående skolavslutningar i
kyrkan. Motionären yrkar att Linköpings kommun ska uppmuntra kommunala
skolor att anordna skolavslutningar i kyrkan. Vidare yrkar motionären att
Linköpings kommun ska vara behjälplig för att kommunala skolors
skolavslutningar ska kunna anordnas i kyrkan.

Ändrad för W3D3 2016-05-04 MSC
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Enligt Skollagen 1 Kap. § 6 ska utbildningen vid en skolenhet vara ickekonfessionell, det vill säga utan religiösa inslag. Enligt Skolverket bör en skola
alltid noga överväga om det är lämpligt att hålla en avslutning eller en samling
i kyrkan eller en annan religiös lokal. Skolan ska utforma samlingen så att alla
elever kan delta. Föräldrarna ska kunna låta sina barn delta utan att de känner
att de blir ensidigt påverkade i någon trosriktning.
Vidare menar Skolverket att avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om
den utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den
gemensamma samvaron och det inte förekommer några religiösa inslag såsom
bön, välsignelse eller trosbekännelse. Rektor ska ha hela kontrollen över
avslutningens eller samlingens innehåll och utformning.
Utbildningskontoret menar att det inte är lämpligt att Linköpings kommun
uppmuntrar till skolavslutningar i kyrkan, då det är rektors ansvar att göra
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bedömningen av lämplig lokal. Utbildningskontoret föreslår därför att
kommunfullmäktige avslår motionen.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse - Uppmuntran och stöd till traditionella skolavslutningar i kyrkan, svar på
motion (SD), 2018-05-14
Motionen
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Bakgrund
Sverigedemokraterna har inkommit med en motion angående skolavslutningar i
kyrkan. Motionären yrkar att Linköpings kommun ska uppmuntra kommunala
skolor att anordna skolavslutningar i kyrkan. Vidare yrkar motionären att
Linköpings kommun ska vara behjälplig för att kommunala skolors
skolavslutningar ska kunna anordnas i kyrkan.
Utbildningskontorets förslag till besvarande av motionen.
Enligt Skollagen 1 Kap. § 6 ska utbildningen vid en skolenhet vara ickekonfessionell.
Skolverket
Enligt Skolverket bör en skola alltid noga överväga om det är lämpligt att hålla
en avslutning eller en samling i kyrkan eller en annan religiös lokal. Skolan ska
utforma samlingen så att alla elever kan delta. Föräldrarna ska kunna låta sina
barn delta utan att de känner att de blir ensidigt påverkade i någon trosriktning.
Avslutningen eller samlingen kan ske i kyrkan om den utformas så att
tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron
och det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller
trosbekännelse.
Rektorn eller förskolechefen ska ha hela kontrollen över avslutningens eller
samlingens innehåll och utformning.
Skolinspektionen
Skolinspektionen har tagit ställning till möjligheten att ha skolavslutning i
kyrkan vid flera tillfällen. Nedan beskrivs hur myndigheten tolkar lagen:
”En skola som väljer att ha skolavslutning i kyrkan riskerar att vissa elever
utestängs från gemenskapen vid ett tillfälle som många tycker är viktigt och
betydelsefullt. Därför är det viktigt att rektorn, som har ansvaret enligt lag,
också har kontroll över avslutningens innehåll och utformning. Alla elever ska
kunna känna sig välkomna till avslutningen och föräldrarna ska kunna låta sina
barn delta utan att de känner att de blir ensidigt påverkade.”
Nuläget i Linköpings kommunala grundskolor
Utbildningskontoret har ställt frågor till samtliga grundskolor om de anordnar
skolavslutningar i kyrkan. En tredjedel av skolorna anordnar skolavslutning i
kyrkan. De skolor som inte anordnar skolavslutning i kyrkan beskriver olika
motiv för detta. Några skolor har inte tillgång till kyrka på rimligt avstånd eller
har för många elever för att få plats i en kyrka i närområdet. Andra beskriver
att de anordnar avslutningar för årskurs 9 i kyrkan medan de övriga eleverna
har avslutning på annan plats, exempelvis utomhus eller vid en
idrottsanläggning. Vissa skolor tycker andra lokaler är lämpligare än kyrkan.
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Utbildningskontoret menar att det inte är lämpligt att Linköpings kommun
uppmuntrar till skolavslutningar i kyrkan, då det är rektors ansvar att göra
bedömningen av lämplig lokal. Utbildningskontoret föreslår därför att
motionen avslås.

Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandling är inte påkallad.
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