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Policyn grundar sig på Skollagen, 7 §  

Referensdokument;  

Juridisk vägledning från Skolverket ”Mer om…Skol och förskoleverksamhet i kyrkan eller annan 

religiös lokal. 

Utformning av konfessionella inslag – en vägledning. Kristna friskolerådet, KrF. 

 

Förskolan  

Policyn kommuniceras till föräldrarna enskilt vid inskolning och i grupp vid läsårets första föräldramöte 

varje läsår. Hänvisning också till Källskolans policy om konfessionella, frivilliga, inslag i utbildningen på 

Källskolans hemsida. 

Alla barn deltar aktivt eller passivt vid de tillfällen som förskolan, i förväg och skriftligen definierat 

som utbildningstillfällen. Personalen genomför den frivilliga konfessionella samlingen; tex 

bibelberättelse, sång och bön med största respekt för barnets personliga integritet. Om förälder så 

önskar ordnas annan aktivitet för barnen vid dessa tillfällen. Förälderna kommunicerar i så fall detta till 

ansvarig på förskolan. Beslutet kan sen när som helst omprövas, i samråd mellan hemmet och 

förskolan. 

 

Grundskolan, klasserna F-9 

Policyn kommuniceras enskilt till föräldrarna och eleverna vid intagningen till skolan. Vidare till 

eleverna i klasserna i början av varje läsår och till föräldrarna vid läsårets första föräldramöte. 

Hänvisning också till Källskolans policy om konfessionella, frivilliga, inslag i utbildningen på 

Källskolans hemsida. 

Alla elever deltar aktivt eller passivt vid de frivilliga konfessionella samlingarna, utanför schemalagd 

undervisningstid. Dessa är en morgonsamling 10 min. varje morgon, innan första lektionen börjar, 

mellan 8.30-8.40. Personalen genomför den frivilliga konfessionella samlingen; tex bibelberättelser, 

betraktelser, bön och sång med största respekt för elevens personliga integritet. 

Om föräldrarna så önskar och i stigande ålder om eleverna inte vill delta på morgonsamlingen, 

anordnar skolan en annan aktivitet mellan 8.30-8.40. Föräldrarna är ansvariga att kommunicera detta 

behov till klassföreståndaren som i sin tur tar det med skolledningen. Skolledningen är ansvarig för att 

tillse att annan lämplig aktivitet anordnas för berörd elev. Tiden tillhör skolans överenskomna 

utbildning och eleverna får därför inte välja bort tiden utan endast den konfessionella samlingen.                                                                                                                     

Beslutet kan sen när som helst omprövas, i samråd mellan eleven, skolan och hemmet. 

 

Övrigt 

Källskolan ser det som ett stort privilegium att kunna erbjuda en skolmiljö där Gud inte är tabu, utifrån 

de regler och riktlinjer som riksdagen fastslagit. Genom KrF, de kristna skolornas branschorganisation, 

förs kontinuerligt en dialog med skolmyndigheternas företrädare och skolan önskar ha en tydlig dialog 

med barn, elever och föräldrar både om möjligheter och skyldigheter runt den konfessionella 

utbildningen på skolan. 



Vår syn på kristen tro, kristen skola och konfessionella frivilliga inslag är att frivilligheten är en 

grundvärdering som vi värnar både utifrån lagens lydelse och Jesu egen starka betoning – genom 

hela evangeliet – på att han aldrig vill tränga sig på och därför gång efter annan uttrycker ”den som 

vill”… 

Extra viktigt är det därför för skolan att både lyssna in föräldrarnas önskan och barnens/elevernas 

önskan också vad det gäller frivilligheten runt konfessionella inslag i utbildningen. 

Därför önskar heller inte Källskolan ta emot elever som inte vill gå på Källskolan, trots att föräldrarna 

vill det och är överens som vårdnadshavare. Vi är medvetna om att föräldrabalken ger föräldrarna 

rätten att bestämma över sina barn och ungdomar tills de blir myndiga, men har samtidigt fått bra 

gensvar när vi nu och då under de 28 år som vi funnits som skola, vädjat till föräldrar å ett barns eller 

en ungdoms vägnar när hen inte frivilligt velat gå på Källskolan. Utan undantag har då föräldrarna 

lyssnat och frivilligheten som bas, har därmed ytterligare förstärkts på skolan.                

 

 

 

 


