
Interpellasjon

Påskespillet ved Salangen skole har vært en innarbeidet tradisjon gjennom 20 år. Elevene fra 1. – 4. 

klasse har årlig fåt delta i oppsetningen «Påskespill i ord og toner», og dete har vært en 

kulturbegivenhet der foreldre, besteforeldre og øvrig familie har vært invitert som publikum. 

Dramatseringen av påskehistorien har vært en annerledes og kreatv måte for elevene å lære om 

bakgrunnen for påskehøytden. Øvingen tl påskespillet har foregåt på skolen, mens selve 

fremføringen har vært i kirka.

I år bestemte skolens administratve ledelse at påskespillet ikke skulle gjennomføres. Beslutningen 

vakte mange og sterke reaksjoner både lokalt og nasjonalt, og det ble en tl dels opphetet debat i 

sosiale media og i fere aviser. Det kom innspill i debaten fra ulike miljø, og mange utrykte at de 

synes det er en trist utvikling dersom det ikke skal være rom for å avholde et påskespill i skolen. Blant

de som kritserte skolen for avgjørelsen var bl.a. en tdligere statssekretær fra rrbeiderpartet, en 

tdligere justsminister fra Fremskritspartet og en pensjonert lærer ved Salangen skole.

Salangen KrF ønsker at skoleeier - som er kommunestyret - skal ta stlling tl om det er rom for å 

avholde påskespillet i skolen. Vi vet at det er mange skoler rundt om i landet som har både påskespill 

og julespill, og som verdseter disse arbeidsformene som gode undervisningstlnærminger for 

elevene. Vi ser på dete som et prinsippspørsmål og at det er ideologiske og verdimessige 

vurderinger som blir styrende for valget av undervisningsform. 

Vi har god kjennskap tl de nasjonale retningslinjene som gjelder både for skolegudstjenester og for 

KRLE faget, og vi mener at påskespillet ikke kommer i strid med disse. Når det gjelder 

skolegudstjenester, er det menigheten/trossamfunn som står som arrangør - og det kan regnes som 

religionsutøvelse. Påskespillet derimot er et undervisningsopplegg som er utviklet av skolen og som 

har en form som et skuespill/musikal der en får tldelt roller, bruker kostymer, rekvisiter og formålet 

er å fortelle en historie. Det inneholder ikke bønner, velsignelser eller utleggelser av tekster. Flere av 

kompetansemålene i KRLE faget for 1.-4. klasse vil dekkes på en god måte, som f.eks målet om å 

«kjenne tl kristen salmetradisjon og et utvalg sanger, også samiske» og målet om å «beskrive lokale 

kirker, fnne spor av kristendommens historie i lokalmiljøet og i distriktet og presentere funnene på 

ulike måter».

I tllegg vil vi minne om skolens formålsparagraf: «Opplæringa skal bygge på grunnleggende verdier i 

kristen og humanistsk arv og tradisjon, (…). Opplæringa skal bidra tl å utvide kjennskapen tl og 

forståelsen av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon». Skolen har 

dermed et ansvar for kultur- og tradisjonsformidling, og ifølge Grunnlovens §2 : «Verdigrunnlaget 

forblir vår kristne og humanistske arv».

Vi ønsker en høy kvalitet i undervisningen som omhandler religion og livssyn i skolen. Det har blit 

retet kritkk mot KRLE faget på bakgrunn av at det har vært kvalitatve forskjeller i undervisningen i 

kristendom i forhold tl de andre delene av faget, og dete var bl.a. bakgrunnen for dommen mot det 

tdligere KRL-faget i eenneskeretghetsdomstolen i 200.. Dommen fastslår også at det faktum at 

kunnskap om kristendommen utgjør en større del av pensum enn andre religioner og flosofer ikke i 

seg selv er i strid med prinsippet om pluralisme og objektvitet. Vi ønsker velkommen gode kvalitatve



undervisningsopplegg også i forhold tl andre religioner og livssyn, som f.eks å legge tl rete for 

kreatve opplegg rundt muslimenes id-feiring, og å benyte de ressursene som fnnes i lokalmiljøet 

inn i undervisningen. Vi ønsker oss en livssynsåpen skole som kan fremme kunnskap, forståelse, 

respekt og evne tl dialog mellom mennesker med ulik oppfatning av tros- og livssynsspørsmål.

For å være en inkluderende skole mener vi det bør legges vekt på å legge tl rete for deltakelse og 

demokratske prosesser når det gjelder å fate viktge prinsipielle beslutninger. 

Salangen KrF legger frem følgende forslag tl votering i kommunestyret:

Det oppretes en arbeidsgruppe bestående av to skoleansate, en foreldrerepresentant og en 

folkevalgt politker som får i mandat å lage en plan for videreføring av påskespillet ved Salangen 

skole. rrbeidsgruppen skal utarbeide en evalueringsrapport i eterkant av gjennomføringen av 

påskespillet i 2019.
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