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RELIGIONSFRIHET I SMÅBARNSPEDAGOGIKEN
I Kyrkostyrelsens cirkulär 2/2018 ges en allmän beskrivning av samarbetet mellan församlingen och
småbarnspedagogiken. I det här cirkuläret ser vi på frågan ur barnens och familjernas perspektiv med
hänsyn till religionsfriheten och förutsättningarna för att tillgodose den.
Det goda samarbetet mellan församlingarna och kommunerna har långa traditioner. De nya grunderna
för planen för småbarnspedagogik ger möjligheter för församlingarna att samarbeta med kommunens
småbarnspedagogik. Samarbetet baserar sig på den gemensamma pedagogiska uppgiften, där man stöder
barnets holistiska utveckling och ett gott liv. Det är viktigt att vårda goda person- och samarbetsrelationer till kommunen. Ett positivt partnerskap och ömsesidig respekt bidrar också till att en positiv religionsfrihet uppfylls.
För att trygga de lokala spelreglerna och ett fortsatt samarbete är det bra att göra upp ett samarbetsavtal,
som omfattar hela perioden från småbarnspedagogiken genom skolan och till läroanstalterna. Ett allmänt
avtal (A) som stöder sig på de gällande lagarna ingås mellan ledningen för kommunens bildningsväsende
och församlingens ledning. Som bilagor till avtalet kan man bifoga regionala verksamhetsplaner inklusive årsklockor (B), som ett enskilt daghem sedan skriver in i sin termins- eller årsplan (C). På det här
sättet kan samarbetet fungera även om personalen byts ut.
Samarbetskorgarna (broschyren Församlingen som samarbetspartner) ger hjälp att strukturera det lokala samarbetet. Principerna i korgarna baserar sig på Utbildningsstyrelsens anvisningar och den viktigaste lagstiftningen.
KORG I Allmänbildande undervisning
Småbarnspedagogikens åskådningsfostran är till sin natur allmänbildande. Det pedagogiska ansvaret för
åskådningsfostran och hur den genomförs ligger hos kommunens personal inom småbarnspedagogiken.
Församlingen kan erbjuda samarbete inom ramen för sina egna styrkor och sitt kompetensområde. Det
är till exempel naturligt att erbjuda sig att bredda lärmiljön genom att presentera kyrkan, begravningsplatsen och annat som hör till den kristna traditionen. Till den allmänbildande delen hör inte element
från religionsutövningen (bön, trosbekännelse, välsignelse osv).

Församlingens medarbetare kan erbjuda sina perspektiv. Man kan stöda kommunens personal och tillsammans fundera på hur man kan genomföra åskådningsfostran. Samarbetet baserar sig alltid på daghemmets mål. Som samarbetspartner kan församlingen också främja och stödja ekumenik och möten
mellan religioner och åskådningar.
KORG II Traditionella fester
Till årets gång hör olika slags högtider med en stark koppling till den kristna traditionen i Finland. Det
är då fråga om daghemmets egna fester även när de är kopplade till julen, påsken eller andra kyrkliga
högtider. Församlingens medarbetare kan vara med på festen, men ska inte ta ansvar för den. Det är bra
att komma ihåg att det inte blir ett religiöst evenemang bara för att man sjunger någon psalm eller framför
en jultablå. I ett sådant evenemang kan alltså alla barn delta (om inte deras föräldrar bestämmer något
annat). Jultraditioner med en religiös koppling är en del av den finländska kulturen. Det rekommenderas
emellertid inte att festen firas i ett sakralt rum.
KORG III Religiösa evenemang
Det är möjligt att inom kommunens småbarnspedagogik ordna traditionella kyrkobesök vid jul, advent,
påsk eller skolavslutning. Man kan också ordna andra typer av religiösa evenemang där det i enlighet
med en positiv förståelse av religionsfriheten kan ingå religionsutövning, bön, psalmer och annat program. Evenemangen ska tillgodose barnens intresse och vara pedagogiskt motiverade. Om evenemanget
ordnas under vanlig verksamhetstid är evenemanget en del av kommunens småbarnspedagogiks egen
verksamhet och genomförs inom ramen för samhällets pedagogiska struktur.
Evenemangen ska på ett positivt sätt stöda de närvarandes andliga liv och religiösa identitet med beaktande av barnens utvecklingsnivå.
Daghemmet informerar om evenemangen och ber vårdnadshavarna skriftligt meddela om deras barn ska
delta i evenemangen eller inte. Deltagandet är inte beroende av medlemskap i ett religionssamfund. För
dem som inte deltar i det religiösa evenemanget ska det ordnas ett meningsfullt icke-religiöst alternativ
i en annan lokal.
Även om kommunen har beslutat att det inte ordnas religiösa evenemang inom småbarnspedagogiken är
det möjligt att informera vårdnadshavarna om program som riktar sig till barn inom småbarnspedagogiken och som ordnas av församlingen utanför småbarnspedagogikens verksamhetstid. Det är bra att avtala
med kommunen om den här typen av information.
KORG IV Fostran och välmående

Församlingen kan stöda kommunens småbarnspedagogik till exempel genom krisstöd när sorgen drabbar. Man kan ge stöd åt både barn och vuxna. Till den här korgen hör också förebyggande verksamhet
för att stärka välmåendet.
Regeringens program för utveckling av barn- och familjetjänster (LAPE) och andra nya typer av verksamhet ger församlingarna möjligheter att allt mer stöda barns och familjers välmående. Korgen för
utveckling och välmående ökar i betydelse.
Om avtalssamarbetet överlag, se finska Sakastisidan http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?open&cid=Content2A123E
Samarbetsavtalet översätts och kommer att läggas ut i Sacrista på sidan
http://sakasti.evl.fi/sacrista.nsf/sp?open&cid=Content368A74 och under fliken Samarbete på adressen
skolanochkyrkan.evl.fi.
Broschyr om samarbete (korgarna), se https://skolanochkyrkan.evl.fi/
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