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Att fira avslutningen utomhus
med himlavalvet
som tak är det
enda rätta för en
del. Andra tycker
klassrummet är
bästa platsen.

>>

och väst, precis som debatten i Sverige inte är för eller
mot kyrkan. Vad det handlar om är religion kontra
sekularisering. Skolan är det viktigaste instrumentet för
integration, både klassmässig och etnisk och ska vara fri
från religiöst inﬂytande.
– Jag tycker att debatten är väldigt yrvaken i Sverige.
Jag tror att Skolverket måste snegla lite på Frankrike
och införa generella direktiv, inte bara se från fall till
fall, säger hon.
Men skolminister Jan Björklund vill inte använda
den svenska lagen om förbud mot diskriminering av
barn och elever i debatten om skolavslutning.
– Så länge jag är skolminister kommer det att vara
tillåtet med skolavslutning i kyrkan. Frankrike avviker i
ett europeiskt sammanhang och det ﬁnns ingen grund
för jämförelse. Jag tycker att man kan ha skolavslutning i
kyrkan både vid jul och sommar och att man ska få

avgöra hur man vill ha sin avslutning. Jag är en varm
anhängare av elevinﬂytande och det vore synd att
bestämma något från centralt håll. Det spär bara på
myter och dumheter som polariserar samhället. Det som
skett i Frankrike, det vill jag inte vara med om.
Snart ställer barnen upp igen. Glada och ﬁnklädda
med hela sin långa sommar framför sig. Men vart ska
de gå?

sjunga de psalmer som generationer har sjungit. Om
någon elev eller förälder tar illa upp får de naturligtvis
avstå, säger han.
Inte heller förra skolministern, Ibrahim Baylan, ser
någon anledning till att dramatisera situationen.
– Det ﬁnns en lång tradition bakom detta som på
många sätt är väldigt ﬁn. Jag tycker att varje skola ska få
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För barnen
är nog ändå
det viktigaste
att sommarlovet börjar!
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”Idag är skolan en
t som
målstyrd verksamhe
an.”
ska stå fri från kyrk

