Kyrkostyrelsens cirkulär nr 19/2014

24.9.2014

SKOLORNAS RELIGIÖSA EVENEMANG OCH DEN NYA LAGEN OM ELEV- OCH
STUDERANDEVÅRD
Utbildningsstyrelsen reviderade 16.9.2014 anvisningarna om religionsundervisningen i skolor och läroanstalter
samt om traditionella fester och religiösa evenemang. Församlingarnas anställda bör känna till de aktuella
anvisningarna.
Den nya lagen om elev- och studerandevård trädde i kraft 1.8.2014. Lagen möjliggör fortsättningsvis samarbete
mellan skolor, läroanstalter och församlingar gällande elevhälsa.

CENTRALA FRÅGOR I FÖRSAMLINGENS SAMARBETE MED SKOLOR OCH
LÄROANSTALTER
a) Religionsundervisning (grundläggande utbildning och gymnasieutbildning)
Undervisnings- och utbildningsanordnaren är förpliktad att ordna undervisning i majoritetens religion.
För undervisning i övriga religioner och i livsåskådningskunskap finns en minimigräns på tre elever.
Religionsundervisningen utgör inte religionsutövning. Man kan enligt läroplanen bekanta sig med
religionssamfunden och deras byggnader, seder samt former för religionsutövning.
 OBS: Läroplanerna för förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen håller på
att förnyas. Utkasten till grunderna för läroplanen finns för påseende på adressen
www.oph.fi/lp2016. Skolans samarbetspartner kan delta i det lokala läroplansarbetet, och därför
bör församlingens/den kyrkliga samfällighetens ledning snarast kontakta ledningen för
kommunens bildnings-/utbildningsväsende.
b) Traditionella fester
En skolas eller läroanstalts traditionella fester kan innehålla en del religiösa inslag, som till exempel en
enstaka psalm. Dessa festtraditioner betraktas inte som religionsutövande. Festerna är en del av skolans
gemensamma verksamhet, och man hoppas att de kan främja toleransen och respekten för olikheterna
samt kännedomen om den finländska kulturen även med tanke på olika språk- och kulturgruppers
integrering.
c) Religiösa evenemang
En skola eller läroanstalt kan ordna religiösa evenemang, som gudstjänster och religiösa
morgonsamlingar, eller inkludera religiösa förrättningar, som bordsböner, i skolans verksamhet. Sådana
evenemang är religionsutövning. Skolan bör i god tid meddela hemmen om de religiösa evenemangen.
Elevens vårdnadshavare/eleven meddelar om deltagandet i dessa. Deltagandet är oberoende av

medlemskapet i ett religionssamfund. Skolan ordnar i den mån det är möjligt meningsfulla alternativa
aktiviteter för dem som inte deltar.
Tilläggsinformation till punkterna a–c (på finska):
Förskoleundervisning och grundläggande utbildning
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestamin
en/uskonnon_ja_elamankatsomustiedon_opetus
Gymnasieutbildning
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/lukiokoulutuksen_jarjestami
nen/uskonnon_ja_elamankatsomustiedon_opetus
Yrkesläroanstalter
http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/ammattikoulutuksenjarjesta
minen/uskonnollisten_tilaisuuksien_ohjeet

d) Elevhälsa
Den nya lagen om elev- och studerandevård (1287/2013) trädde ikraft från och med början av augusti.
Lagen omfattar elevhälsotjänsterna från förskoleundervisningen till andra stadiets utbildning. Målet
med lagen är:
- att erbjuda elever och studerande förebyggande stöd
- att stärka den generellt inriktade elevhälsan
- att säkerställa den individuellt inriktade elevhälsan
Den nya lagen möjliggör ett sektorsövergripande samarbete mellan skolor och läroanstalter inom
elevhälsan. Skolorna och läroanstalterna kan också planera, förverkliga och utveckla elevhälsan
tillsammans med församlingarna. Det lönar sig för församlingarna att själva ta initiativ i de lokala
skolornas och läroanstalternas arbete för välbefinnande (bl.a. styrgrupper på kommunnivå,
sektorsöverskridande expertgrupper).
Närmare information:
http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2013/20131287
http://www.thl.fi/sv_SE/web/kasvunkumppanit-sv/lagar/skolhalsovarden
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