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Anmälan angående Täby församlings deltagande i grundskolan och gymnasieskolan i Täby kommun
Skolinspektionen har tagit emot en skrivelse ställd till rektorerna i de kommunala skolorna i Täby kommun. I skrivelsen uppges bl.a. att Täby församling bedriver uppsökande verksamhet i skolorna i syfte att rekrytera konfirmander och att Åva gymnasium har en skolpräst som bl.a. medverkar i ämnet religionskunskap och deltar i elevvårdskonferenser.
Skolinspektionen har efter kontakt med verksamhetschefen för barnomsorg
och grundskola och rektor vid Åva gymnasium beslutat överlämna utredningen till Täby kommun. Täby kommun ska senast den 15 juni 2009 lämna
en redovisning till Statens skolinspektion om utredning och bedömning av
uppgifterna i anmälan, (dnr 41-2009:986), samt vilka åtgärder som vidtagits
eller planeras med anledning av det som framkommit i utredningen. Redovisningen lämnas av barn- och grundskolenämnden i Täby kommun. Skolinspektionen har begärt att den 1 juni få ta del av det förslag som behandlas
vid barn- och grundskolenämndens sammanträde den 11 juni 2009. Täby
församling lämnar på egen begäran ett yttrande.
Genomgång av ärendet
Åva gymnasium
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har i maj 2008 antagit riktlinjer
för ”När och hur föreningar och intresseorganisationer ska få tillträde till
gymnasieskolorna i Täby utifrån gällande lagstiftning.” Riktlinjerna är avsedda att fungera som stöd för skolledare så att de beslut som fattas är i enlighet med föreskriven lag. I riktlinjerna slås fast att skolledningen bestämmer vilka utomstående som ska medges tillträde till skolans lokaler.
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Rektor vid Åva gymnasium uppger vid samtal följande om skolprästens
medverkan i skolan.
Åva gymnasium har varje vecka elevvårdskonferens där rektor och elevstöd
deltar. Ett par gånger om året kallas till ”gemensam elevvårdskonferens”.
Då diskuteras övergripande frågor i närsamhället som kan beröra eleverna.
Till dessa möten inbjuds deltagare från socialtjänsten, Trygg i Täby, Svenska kyrkan och polisen. Inga enskilda elevärenden tas upp i detta forum.
Inga andra trossamfund finns representerade vid dessa möten eftersom skolan inte nått sådana kontakter. För att inga missförstånd ska uppstå diskuteras att byta namn på detta forum. Anmälaren har varit i kontakt med rektor
och fått detta svar.
Varje läsår anordnas en hälsovecka i Åva gymnasium. Här inbjuds Täby
församling tillsammans med andra organisationer att medverka som en samtalspartner kring livsfrågor. Andra företrädare som medverkar är Täby ungdomsmottagning, Tjejzonen(organisation som vänder sig till unga flickor
och erbjuder mentorskap), Origo (lokal öppenvårdsmottagning, för ungdomar med missbruksproblem, eller som är på väg att utveckla ett missbruk),
polisen och kvinnojouren. Även lärare i skolan deltar.
För år 3 har lärarna i religionskunskap ansvar för ämnet livskunskap, med
temat etik och moral. Skolprästen inbjuds som en av föreläsarna i detta
tema. I religionsundervisningen medverkar företrädare för olika trossamfund, kristendomen ska dock explicit behandlas. Skolprästen medverkar
som representant för Svenska kyrkan.
Grundskolan
Samtliga rektorer i den kommunala grundskolan har tagit del av anmälan
och lämnat skriftliga svar utifrån det som uppges i anmälan, i några fall har
svaren kompletterats med telefonsamtal. Flera rektorer hänvisar i sina redogörelser till innehållet i läroplanen och vad som står under rubriken ”Tro
och tradition” i kursplanen. Rektorerna betonar vikten av allsidighet i undervisningen och en strävan att på olika sätt berika undervisningen med sådant som leder till diskussioner och ett reflekterande synsätt hos eleverna.
En sammanfattning av svaren redovisas nedan.
De flesta grundskolorna har, för år F-5, kontakt eller viss samverkan med
Svenska kyrkan. Flera skolor har sin sommaravslutning i kyrkan och några
också adventssamling. Vid dessa tillfällen informeras föräldrar i förväg via
veckobrev. Ingen predikan eller välsignelse ingår vid dessa tillfällen. Flera
skolor har sökt men inte kunnat etablera kontakt med andra trossamfund. En
skola har gjort studiebesök i en moské.
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F- 5-skolorna inbjuds av Täby församling till teater med kristet tema, och de
allra flesta besöker en eller flera föreställningar. Föräldrarna informeras i
förväg via veckobrev.
Besöken vid avslutningar och teaterbesöken ses som studiebesök, ett
värnande av kulturarvet och att det tillhör allmänbildningen att känna till
kyrkoåret, psalmer och sedvänjor. Som exempel nämns kunskap om varför
vi firar olika högtider och varför dessa är helgdagar i almanackan.
Teaterbesöken ses som en del av religionskunskapen och blir en utgångspunkt för diskussioner i etik, värdegrundsfrågor och frågor om vetenskap
och tro. Undervisningen ska skapa förståelse för hur olika uttryckssätt kan
gestalta sig i livsåskådning och religion i olika tider och i olika kulturer.
Flera skolor uppger också att de tagit emot erbjudanden från och haft kontakter med kyrkan i samband med kriser, till exempel dödsfall. En skola
uppger att kyrkan varit till stort stöd för både vuxna och barn i samband
med tsunamikatastrofen då skolan drabbades. Dessa kontakter har varit väl
förankrade och skett i samförstånd mellan alla parter.
6-9- skolorna uppger ingen eller marginell kontakt och samverkan med
Täby församling. Eleverna i år 9 gör studiebesök i olika trossamfund, både
kristna och andra religioner, som en del i religionsundervisningen. En skola
har ett läsår, för ett flertal år sedan, haft konfirmation som tillval i elevens
val. En skola hade till för ett par år sedan besök från Täby församling som
berättade om konfirmationsläger. Detta förekommer inte längre.
Tillsammans med grundskolans rektorer kommer verksamhetschefen att ta
upp och diskutera samverkan med och besök i skolan av trossamfund och
andra organisationer. Sådana ärenden kommer i fortsättningen att behandlas
kontinuerligt i rektorsgruppen.

Lena Morin
Barn- och grundskolechef

Bilaga 1 ”Täby församlings kontakter och samarbete med skolorna i Täby
kommun”

