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§22

BON2015/371

Svar på motion gällande skolavslutning i Bollebygds kyrka
Beslut
Bildnings- och omsorgsnämnden föreslår att kommunfullmäktige anser att motionen, härmed är
besvarad.
Ärendet
Stefan Edvardsson, Folkets röst, inkom med en motion gällande skolavslutning i Bollebygds
kyrka 2015-10-16. Motionen föreslår att ”Bollebygds kommun snarast samlar ansvariga för
kommunen, skolan och kyrkan för att möjliggöra att skolavslutningarna återigen sker i Bollebygds
kyrka”. Motionen föreslår även att ”elever på grund av tro eller någon annan trosuppfattning, ges
möjlighet till något alternativ till avslutning och sunt förnuft får råda”.
Skolavslutning är en del av utbildningen men inte en del i undervisningen. Det innebär att de
offentliga skolor och de fristående skolor som inte har en konfessionell inriktning ska vara ickekonfessionella, dvs. det får inte förekomma några religiösa inslag som bön, välsignelse,
trosbekännelse, predikan eller annan form av förkunnelse.
Det är angeläget att skolor utformar avslutningarna så att alla elever kan delta. Föräldrar ska med
förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt
påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen.
Skolavslutningen är en betydelsefull del av skolans verksamhet. Avslutningen ramar in och
avslutar terminens gemensamma arbete och är en angelägenhet för alla skolans elever och hela
dess personal. Om en skola överväger att hålla en skolavslutning i kyrkan bör lämpligheten i detta
noga övervägas utifrån det tänkta innehållet. Det är viktigt att rektorn behåller kontrollen över
avslutningens utformning om den hålls i kyrkan. Rektorn har ansvaret för att skollagens
bestämmelser följs och måste därför i sina kontakter med kyrkan tydliggöra vad som får
förekomma eller inte.
Avslutningen får inte utformas så att det blir en religionsutövning för eleverna. Gränsen för när
en skolavslutning är ett uttryck för religionsutövning måste bedömas från fall till fall.
Skolinspektionen har i ett flertal tillsynsbeslut slagit fast att om skolavslutningen utformas så att
tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och att det inte
förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse, kan skolavslutning
ske i kyrkan. Det är dock möjligt att sjunga ”Den blomster tid nu kommer”, som visserligen är en
psalm men som är tydligt förknippad med traditionen med skolavslutning.
Regleringen i skollagen om befrielse att delta i vissa obligatoriska inslag är kopplad till
undervisningen och inte till utbildningen. Eftersom skolavslutning inte är en del i undervisningen
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kan denna bestämmelse inte användas av en elev för att bli befriad från att delta i en
skolavslutning i kyrkan.
Bollebygds kommuns skolor har ett gott samarbete med svenska kyrkan. Kyrkans lokaler används
vid olika tillfällen och behov. Besök i kyrkans lokaler utgår från läroplanen och skolans uppdrag.
Rektors ansvar
Rektorn ska besluta om sin enhets inre organisation och fatta sådana beslut som det av skollagen
och andra författningar framgår att rektorn ska fatta. Det betyder att Bildnings- och
omsorgsnämnden inte kan besluta om exempelvis var en skolavslutning ska läggas eller dess
innehåll.
Barnkonsekvensanalys
I det beslut som rektor ska fatta, ska hänsyn tas till alla elever på berörd enhet. Det är angeläget
att skolor utformar avslutningarna så att alla elever kan delta. Föräldrar ska med förtroende kunna
skicka sina barn till skolan, även på skolavslutningsdagen. Påpekas bör också att alla föräldrar inte
har möjlighet att delta vid avslutning, vilket gör att vissa barn kan hamna i ett dilemma.
Beslutsunderlag
 Svar på motion gällande skolavslutning i Bollebygds kyrka
 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige §146
 Motion om skolavslutningar i Bollebygds kyrka
Skickas till
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