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Forespørsel - skolefaglige spørsmål - forkynning av religion i 
friminuttene 

Det vises til deres henvendelse i brev datert 28.12.2010. 

Larvik kommune har bedt Fylkesmannen gi en uttalelse vedrørende lovverk og praktiseringer for 
grunnskolen på følgende to spørsmål:

1. I hvilken grad kan voksen utenfor skolen komme i skoletiden for å forkynne en religion? 

2. Anses friminuttene som en del av skoletiden? Eller er det et definisjonsskille på hva som kan 
foregå i friminuttene og hva som kan foregå i timene?

Ad. spørsmål 1
Det første spørsmålet som reiser seg er om ”en voksen utenfor skolen” kan komme til skolen i 
skoletiden å ha direkte kontakt med elevene.

Det er opp til skolen å avgjøre om de vil tillate besøk fra utenforstående på skolen i skoletiden. 
Dersom skolen tillater at en voksen som ikke er ansatt i skolen oppholder seg regelmessig på 
skolen, kan skolen kreve at vedkommende fremlegger politiattest jf. opplæringslova § 10-9 annet 
ledd. Fylkesmannen vil påpeke at det uansett er skolen som har ansvaret for elevenes trygghet i 
skoletiden jf. opplæringslova kapittel 9a og forskrift til opplæringslova § 12-1. Dette innebærer at 
skolen må føre et forsvarlig tilsyn med elevene når skolen har ansvaret for dem. Skolens ansvar 
for elevens trygghet omfatter også friminuttene og andre pauser.

Dette innebærer at det er skolen som avgjør om de vil tillate at voksne som ikke er i et 
ansettelsesforhold med skolen deltar i aktiviteter på skolen i skoletiden, og at skolen i alle tilfeller 
må føre et forsvarlig tilsyn med elevene i skoletiden, inkludert friminuttene.

Det andre spørsmålet gjelder religionsforkynnelse i skoletiden.

I opplæringslova § 2-4 første ledd fremkommer det at undervisningen i religionsfaget ikke skal 
være forkynnende. Det er således på det rene at religionsforkynnelse ikke skal finne sted som en 
del av undervisningen i undervisningstiden. 
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Adgangen til religionsforkynnelse i friminuttene er ikke regulert i lov eller forskrift. Det vil 
således være opp til skolen å avgjøre om de vil tillate dette. Fylkesmannen vil påpeke at dersom 
skolen åpner for at en gruppe av elever med en viss religiøs tilhørlighet skal få benytte seg av 
skolens lokaler i skoletiden for å drive med religionsforkynnelse, må andre elevgrupper gis 
tilsvarende muligheter for å hindre forskjellsbehandling på grunnlag av religiøs tilknytning.

Ad. spørsmål 2
Skolen er ansvarlig for elevenes trygghet i opplæringstiden. Opplæringstiden omfatter også 
friminutter og andre pauser. 

Opplæringslova med forskrifter setter rammer for hva som kan foregå i timene, jf. blant annet 
opplæringslova § 2-4 første ledd hvor det fremgår at undervisningen i religionsfaget ikke skal 
være forkynnende. Det er derimot ikke direkte regulert i lov eller forskrift hva som kan foregå i 
friminuttene, og det vil i stor grad være opp til skolen å avgjøre hvilke aktiviteter man vil tillate i 
skoletiden på skolens område. Vi påpeker at den samme betraktningen som nevnt ovenfor gjør seg 
gjeldende her i forhold til likebehandling av elevgrupper med forskjellig religiøs tilhørighet og 
interesser.
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