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Friskolor drivna av Svenska kyrkans församlingar

Förslag till kyrkomötesbeslut
Kyrkomötet beslutar att
1. uppdra till kyrkostyrelsen att utreda hur erfarenheter från friskolor som idag drivs
med stöd av församlingar i Svenska kyrkan kan tas tillvara och spridas för att
främja tillkomsten av fler friskolor med stöd av pastorat i Svenska kyrkan,
2. uppdra till kyrkostyrelsen att ta fram riktlinjer för hur församlingar i Svenska
kyrkan kan starta friskolor med en konfessionell profil som präglas av Svenska
kyrkans tro och liv.

Motivering
Jörgen Straarup och Majvor Ekberg visade i sin studie Den sorglöst försumliga kyrkan
– belyst norrifrån (Artos, Skellefteå, 2012) hur borttagandet av undervisningen i
kristendomskunskap i grundskola (Läroplan för grundskolan 1969) och gymnasium
(Läroplan för gymnasieskolan 1965) hade långsiktiga förödande konsekvenser, bl.a. i
form av drastisk minskning av deltagandet i kyrkans huvudgudstjänster. Den kristna
tron har ett kognitivt innehåll och kunskap om den kristna trons innehåll är en förutsättning för att kunna delta i kyrkans gudstjänstliv. Svenska kyrkan fick aldrig någon
ersättning för borttagandet av kristendomskunskapen i den offentliga skolan.
En möjlighet som idag finns och som i högre grad skulle kunna användas för att
på lokalplanet stärka kunskaperna i kristen tro och anknytningen till kyrkan är att
pastorat startar friskolor med en konfessionell profil. Det finns idag tre pastorat som
på olika sätt är involverade i friskoleverksamhet (Knivsta, Avesta-Grytnäs och Höör).
Kunskaperna och erfarenheterna från dessa skolor skulle kunna tas tillvara och
spridas.
Sammantaget finns idag ett sextiotal friskolor med en kristen konfessionell profil.
Den konfessionella profilen i dessa skolor är utformad i anslutning till rådande
lagstiftning och i anslutning till huvudmännens kyrkliga bakgrund. För en bredare
spridning av friskoleinitiativ på pastoratsnivå skulle riktlinjer för den konfessionella
profilens utformning underlätta. Med denna bakgrund yrkar jag att kyrkomötet
beslutar i enlighet med att-satserna ovan.
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