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Bærum kommune 
Aft.: • Kommunedirektøren • Kommuneoverlegen 
Kopi: • Statsforvalteren i Oslo og Viken 
 

Asker, 25. februar 2023 
Deres ref.: 22/22636/22/234745/ABELL 

 

BÆRUM KOMMUNE • SERTIFISERING AV SKOLENE SOM «REGNBUEFYRTÅRN» 
 
Det vises fil anmodning om innsyn 18. november 2022 med vennlig og grundig svar 22. desember 2022. 

VERDIALLIANSEN ANMODNING OM INNSYN 181122 
BÆRUM KOMMUNE SVAR 221222 

 
Det fremgår av svaret at én skole i Bærum var serfifisert som «regnbuefyrtårn» i desember 2022, mens 
én var i prosess for å bli serfifisert. Fra media er det kjent at også denne skolen nå er serfifisert. 
 
Det framgår også av svaret at regnbuefyrtårn var tema i hovedutvalget for barn og unge 6. desember 
2022, sak 089/22. Utvalget vedtok å be kommunedirektøren kommentere forslag om å legge fil refte 
for at alle skoler i Bærum kan serfifiseres som regnbuefyrtårn, og gi utvalget et kunnskapsgrunnlag på 
defte i forbindelse med rullering av handlingsplanen for kjønns- og seksualitetsmangfold. 

PROTOKOLL HOVEDUTVALGET FOR BARN OG UNGE 6 DESEMBER 2022 SAK 089/22 
BÆRUM KOMMUNES HANDLINGSPLAN FOR KJØNNS- OG SEKSUALITETSMANGFOLD 2019 - 2022 

 
Statsforvalteren i Oslo og Viken har for fiden fil behandling vår anmodning om å iverkseftes filsyn med 
Oslo kommune som skoleeier, med bakgrunn i sammenfallende forhold som her tas opp med Bærum 
kommune. Formålet med denne henvendelsen fil Bærum kommune er uavhengig av Statsforvalterens 
vedtak vedr anmodning om filsyn med Oslo kommune, som blir behandlet innen utgangen av februar. 
ANMODNING TIL STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN OM TILSYN MED SKOLEEIER OSLO KOMMUNE 

 
Avsender av denne henvendelsen fil Bærum kommune er en interesseorganisasjon med foreløpig 100 
personlige medlemmer og 7 organisasjonsmedlemmer. I denne saken representeres vårt eget ideelle 
formål, uten avtale med foreldre, personale eller andre filknyftet Bærum kommune eller skole i Bærum. 
 

VERDIALLIANSEN skal fremme og forsvare kristne verdier i samfunnet. VERDIALLIANSEN skal 
også fremme og forsvare kristen tro, idenfitet og verdigrunnlag som legifimt og beskyftet av 
menneskereftighetenes diskrimineringsvern. 

VERDIALLIANSENS FORMÅL / SE VEDTEKTENE HER / SE BRØNNØYSUND HER 
 
Denne henvendelsen fil Bærum kommune søker ikke å frata noen elever, foreldre eller ansafte deres 
reftigheter, men søker å påvise at serfifisering av offentlig grunnskole som «regnbuefyrtårn» medfører 
avvik fra skolens forpliktelser jf. opplæringsloven, menneskereftighetene og annen norsk lov. 
 
Henvendelsen er reftet fil kommunedirektøren, som har vedtaket fra hovedutvalget for barn og unge fil 
behandling. Den reftes også fil kommuneoverlegen med ansvar for miljøreftet helsevern i barnehager 
og skoler. Defte fordi serfifisering som regnbuefyrtårn med handlingsplan godkjent av ekstern 
interessegruppe formaterer skolens fysiske ufforming, kultur, verdier, opplæring og kompetansemål, og 
hvordan skolen forstår og prakfiserer opplæringsloven, læreplanverket og menneskereftighetene. 
 
Defte eksponerer elevene for en radikal og ekstrem ideologi og polifisk analyse av kjønn, som vurderes 
å gi økt risiko for kjønnsdysfori, kroppspress og fysiske og psykiske helseproblemer. Forsvarlig og 
omsorgsfull ivaretagelse av personer med kjønnsdysfori fordrer ikke regulering av hele skolesamfunnet. 

https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2023/01/BAERUM-KOMMUNE-ANMODNING-OM-INNSYN-181122.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2023/01/Henvendelse-om-Regnbuefyrtarn-BAERUM-KOMMUNE-SVAR-PA-ANMODNING-221222.pdf
https://tjenester.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2020766133&dokid=6134472&versjon=3&variant=A&ct=RA-PDF
https://www.baerum.kommune.no/globalassets/om-barum-kommune/organisasjon/styrende-dokumenter/vedtatt-handlingsplan-2019-2022-for-kjonns--og-seksualitetsmangfold.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/STATSFORVALTEREN-OSLO-VIKEN-TILSYN-OPPLAERINGSLOVEN-131222.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2023/01/VERDIALLIANSEN-VEDTEKTER-2022-VEDTATT-11-JUNI-2022.pdf
https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=913714547
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SKOLENS FORPLIKTELSE 
 
Det vises fil den offentlige skolens forpliktelser, jf. norsk lov, folkereften og menneskereftighetene: 
 
GRUNNLOVEN: Skolene må støfte grunnlovens § 2 om statens verdigrunnlag, § 92 om 
menneskereftighetene § 109 om reften fil utdannelse: 
 

§ 2: Verdigrunnlaget skal framleis vere den kristne og humanisfiske arven vår. Denne grunnlova 
skal tryggje demokrafiet, reftsstaten og menneskereftane. 

 
§ 92: Dei statlege styresmaktene skal respektere og tryggje menneskereftane slik dei er 
fastsefte i denne grunnlova og i traktatar om menneskereftar som er bindande for Noreg. 

 
§ 109: Alle har reft fil utdanning. Born har reft fil å ta imot grunnleggjande opplæring. 
Opplæringa skal utvikle evnene fil kvart barn og ta omsyn fil dei behova det har, og fremje 
respekt for demokrafiet, reftsstaten og menneskereftane. 

NORGES GRUNNLOV NYNORSK VERSJON § 2 / § 92 og § 109 
 
OPPLÆRINGSLOVEN: Hele loven er naturligvis relevant, men det vises særlig fil følgende: 
 

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot 
verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.  
 
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik 
som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd 
og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i 
menneskerettane.  
 
Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og 
vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise 
respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg 
tenkjemåte.  
 
Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine 
og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, 
engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk 
og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte 
elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og 
lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. 

OPPLÆRINGSLOVEN, FORMÅLSPARAGRAFEN  § 1-1 
 

Skolen skal vise respekt for elevane og foreldra sine religiøse og filosofiske overtydingar og sikre 
reften fil likeverdig opplæring 

OPPLÆRINGSLOVEN, § 2-3 A FØRSTE PUNKTUM 
 

FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN: Forskriften gir uffyllende bestemmelser fil opplæringsloven: 
 

I grunnskolen skal opplæringa vere i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. 
Læreplanverket for Kunnskapsløftet omfaftar den overordna delen av læreplanverket, 
læreplanane for faga og fag- og fimefordelinga. 

FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN § 1-1 
 

https://lovdata.no/lov/1814-05-17-nn/%C2%A72
https://lovdata.no/lov/1814-05-17-nn/%C2%A792
https://lovdata.no/lov/1814-05-17-nn/%C2%A7109
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A71-1
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A72-3a
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-06-23-724/*#&
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KUNNSKAPSLØFTET 2020: LÆREPLANVERKET MED OVERORDNET DEL: Læreplanverkets overordnede 
del gir verdier og prinsipper for grunnopplæringen. De enkelte fagplanene har felles struktur med 
tverrfaglige temaer, grunnleggende ferdigheter, kompetansemål og vurderinger. 

LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET MED OVERORDNET DEL LASTET OG SAMLET FRA UDIR 
 
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V.: Formålet er «å bidra fil at 
miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter som nevnt i § 2 (virkeområde, egen merknad) 
fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.» 

FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER M.V. 
VEILEDER TIL FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER HELSEDIR 2014 

 
LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSLOVEN: Likesfillings- og forvaltningsloven skal fremme likesfilling 
og hindre diskriminering, og angir ved opplisfing lovens diskrimineringsgrunnlag. Det legges fil grunn at 
loven og alle lovens diskrimineringsgrunnlag også omfafter grunnskolene.  

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSLOVEN 
 
 MENNESKERETTSLOVEN: Menneskereftsloven med vedlagte menneskereftskonvensjoner gjelder som 
norsk lov i den utstrekning de er bindende for Norge. 

MENNESKERETTSLOVEN 
 
DEN EUROPEISKE MENNESKERETTSKONVENSJON: Hele EMK er aktuell for denne anmodningen, men 
det vises særlig fil EMK, første filleggsprotokoll, Art. 2: 
 

Ingen skal bli nektet reften fil utdanning. Funksjoner staten påtar seg i utdanning og 
undervisning, skal den utøve med respekt for foreldres reft fil å sikre slik utdanning og 
undervisning i samsvar med deres egen religiøse og filosofiske overbevisning. 

MENNESKERETTSLOVENS VEDLEGG 2: EMK, FØRSTE PROTOKOLL ART. 2 
 
UNESCO-KONVENSJONEN MOT DISKRIMINERING I UNDERVISNINGEN: Ingen person eller gruppe av 
personer skal tvinges fil å mofta religiøs opplæring som ikke er i samsvar med deres overbevisning: 
 

It is essenfial to respect the liberty of parents and, where applicable, of legal guardians, firstly 
to choose for their children insfitufions other than those maintained by the public authorifies 
but conforming to such minimum educafional standards as may be laid down or approved by 
the competent authorifies and, secondly, to ensure in a manner consistent with the procedures 
followed in the State for the applicafion of its legislafion, the religious and moral educafion of 
the children in conformity with their own convicfions; and no person or group of persons should 
be compelled to receive religious instrucfion inconsistent with his or their convicfions. 

UNESCO CONVENTION AGAINST DISCRIMINATION IN EDUCATION, ARTICLE 5.1 (B) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/10/UDIR-LAEREPLANER-MED-OVERORDNET-DEL-JUNI-2022.pdf
https://lovdata.no/forskrift/1995-12-01-928/%C2%A72
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-12-01-928
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/miljo-og-helse-i-barnehagen/Milj%C3%B8%20og%20helse%20i%20barnehagen%20%E2%80%93%20Veileder%20til%20forskrift%20om%20milj%C3%B8rettet%20helsevern%20i%20barnehager%20og%20skoler.pdf/_/attachment/inline/be78ea10-fd6d-4f2a-b133-cce62ce947e3:8632c2895c0eefdd2dc05f9f4a54783a03bcf307/Milj%C3%B8%20og%20helse%20i%20barnehagen%20%E2%80%93%20Veileder%20til%20forskrift%20om%20milj%C3%B8rettet%20helsevern%20i%20barnehager%20og%20skoler.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2017-06-16-51
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_emkn/p1#KAPITTEL_emkn/p1
https://www.unesco.org/en/legal-affairs/convention-against-discrimination-education
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FN: INTERNASJONALE KONVENSJONEN OM ØKONOMISKE, SOSIALE OG KULTURELLE RETTIGHETER: 
Arfikkel 13 omhandler reften fil utdanning: 
 

1. Konvensjonspartene anerkjenner reften for enhver fil utdanning. De er enige om at utdanningen 
skal ta sikte på full utvikling av menneskets karakter og forståelse av dets verdighet, og skal 
styrke respekten for menneskereftighetene og de grunnleggende friheter. De er videre enige om 
at utdanning skal sefte alle i stand fil å delta på en nyftig måte i et frift samfunn, fremme 
forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og alle rasegrupper, etniske og religiøse 
grupper, samt fremme De forente nasjoners arbeid for å bevare freden. 

 
2. Konvensjonspartene erkjenner at for å oppnå den fulle virkeliggjørelse av denne reftighet, må 

følgende iakftas: 
 

a. Grunnskoleundervisningen skal være tvungen og kostnadsfrift filgjengelig for alle, 
 

b. Den utdanning som i ulike former følger efter grunnskoleutdanningen, herunder teknisk og 
yrkesmessig utdanning, skal ved alle egnede midler gjøres filgjengelig for alle, særlig ved 
gradvis innføring av grafis undervisning, 

 
c. Høyere utdanning skal ved alle egnede midler, særlig ved gradvis innføring av grafis 

undervisning, gjøres likt filgjengelig for alle på grunnlag av evner, 
 

d. Grunnleggende utdanning av personer som ikke har gjennomgåft eller fullført hele 
grunnskoleutdanningen, skal i størst mulig utstrekning støftes og intensiveres, 
  

e. Det skal arbeides akfivt for utviklingen av et system med skoler på alle trinn, en 
filfredssfillende sfipendieordning skal oppreftes, og lærepersonalets materielle vilkår skal 
fortløpende forbedres. 
 

3. Konvensjonspartene forplikter seg fil å respektere foreldres og, når det er aktuelt, vergers frihet 
fil å velge andre skoler for sine barn enn dem som er oppreftet av offentlige myndigheter, 
forutsaft at skolene oppfyller eventuelle minstekrav fil undervisningen fastsaft eller godkjent av 
staten, og fil å sikre sine barn en religiøs og moralsk undervisning i samsvar med deres egen 
overbevisning. 

 
4. Intet i denne arfikkel må tolkes som innskrenkninger i enkeltpersoners eller organisasjoners 

frihet fil å opprefte og drive undervisningsinsfitusjoner, forutsaft at de prinsippene fastsaft i 
denne arfikkels første paragraf allfid iakftas, og at den undervisning som gis i slike insfitusjoner, 
er i overensstemmelse med eventuelle statlige minstekrav. 

MENNESKERETTSLOVEN VEDL. 4: KONVENSJON ØKONOMISKE SOSIALE KULTURELLE RETTIGHETER 
 
FN: INTERNASJONALE KONVENSJON OM SIVILE OG POLITISKE RETTIGHETER: Arfikkel 18 gir reft fil 
tanke-, samviftighets- og religionsfrihet, som ikke kan innskrenkes ved tvang. I 1993 ga FNs komité for 
menneskereftigheter «General Comment No. 22» fil Arfikkel 18, og understreker der at tanke- og 
samviftighetsfriheten er beskyftet på samme måte som religionsfriheten. 

MENNESKERETTSLOVENS VEDLEGG 6: KONVENSJON OM SIVILE OG POLITISKE RETTIGHETER 
UN HUMAN RIGHTS COMMITTEE, GENERAL COMMENT NO 22 ART. 18, JULI 1993 

 
BARNEKONVENSJONEN: En rekke bestemmelser i Barnekonvensjonen er relevante i møte med 
obligatorisk undervisning og skolemiljø definert av serfifisering som «regnbuefyrtårn». 

MENNESKERETTSLOVENS VEDLEGG 8: FNS BARNEKONVENSJON 
BARNEOMBUDETS KORTVERSJON AV BARNEKONVENSJONEN 

https://lovdata.no/lov/1999-05-21-30/oskn/a13
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6
https://www.refworld.org/docid/453883fb22.html
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-05-21-30/*#KAPITTEL_8
https://www.barneombudet.no/for-barn-og-unge/barnekonvensjonen
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POLTISK AGENDA 
 
Henvisning fil Bærum kommunes forpliktelser som skoleeier presiseres fordi to skoler allerede er 
serfifisert som «regnbuefyrtårn» og kommunen utreder serfifisering av samtlige skoler i kommunen. 
 
Foreningen FRI presenterer regnbuefyrtårn som et «kunnskaps- og kvalitetsmerke som indikerer at 
skolen har lagt ned solid innsats for å gjøre skolen trygg og ikke-diskriminerende for skeive elever og 
ansafte». Ansafte ved skolen får «grundig kompetanseheving på seks kompetansemål», og lager en 
handlingsplan for skolen som godkjennes av Foreningen FRI. 

SKEIV KUNNSKAP / FORENINGEN FRI: INFORMASJON OM REGNBUEFYRTÅRN FOR SKOLEN 
 
Foreningen FRI deltar i en nasjonal og internasjonal organisering som fremmer polifiske, juridiske og 
sosiale reformer. Endringsagenda er godt dokumentert i offentlig filgjengelig informasjon: 

FORENINGEN FRI: POLITISK PLATTFORM 
FORENINGEN FRI: ARBEIDSPROGRAM 2022-2024 

FORENINGEN FRI OSLO OG VIKEN: ARBEIDSPROGRAM 2022 
ILGA EUROPE 
ILGA WORLD 

 
JAR SKOLE 

 
Interesseorganisasjonens krav om reformer er forankret i organisasjonens vedtafte polifiske agenda. 
Når skolen utarbeider og får godkjent handlingsplan av Skeiv kunnskap, dvs. Foreningen FRI blir defte 
reflektert i retningslinjer, kompetansemål, målseftinger og filtak i handlingsplanen. 
 
Så langt vi kjenner fil er foreløpig 3 norske grunnskoler godkjent som regnbuefyrtårn. Den ene i Oslo, og 
to skoler i Bærum, hvorav Jar skole er den eneste som har lagt ut handlingsplanen offentlig filgjengelig 
på egne neftsider. Jar skoles handlingsplan dokumenterer teft integrasjon med flere interessegruppers 
arbeidsprogram, polifiske plaftform og krav om polifiske og juridiske reformer. 
 
Det vises fil mål og et utvalg filtak i Jar skoles handlingsplan, med våre kommentarer lagt fil: 

JAR SKOLES HANDLINGSPLAN FOR REGNBUEFYRTÅRN 
 
MÅL NR. 1 

 
Synliggjøre at vi er en skole for alle, uavhengig av kjønnsidenfitet, kjønnsuftrykk og seksuell 
orientering.  

 
KOMMENTAR 
 

Skolene i Bærum skal være for alle, uanseft hvilke(t) diskrimineringsgrunnlag eller andre 
sosiale, økonomiske, helsemessige og polifiske forhold, kategorier, forutsetninger og idenfiteter 
de filhører eller er assosiert med. Forpliktelsen gjelder den enkelte skolen og skoleeier. 
 
Ingen interesseorganisasjon eller reftighetsbevegelse er gift autoritet fil å definere hvordan 
verdier og kompetansemål i opplæringsloven skal forstås og forvaltes i skolen, og heller ikke fil 
å gi retningslinjer for serfifisering med reft fil å godkjenne styrende handlingsplan for skolen. 
 
Når Jar skole og Stabekk skole lager handlingsplan for enkelte grupper for at skolen skal «være 
for alle», blir budskapet at grupper uten filsvarende handlingsplan ikke har samme prioritet. 

 
 

https://skeivkunnskap.no/kurs-og-kompetanseheving/skole/regnbuefyrtarn-skole/
https://www.foreningenfri.no/om-oss/fri-mener/politiskplattform/
https://www.foreningenfri.no/om-oss/fri-mener/arbeidsprogram-2022-2024/
https://www.friosloviken.no/om-oss/arbeidsprogram-2022/
https://www.ilga-europe.org/?s=&view=grid&documenttype=all&orderresultsby=priority
https://ilga.org/
https://jarskole.no/files/2022/11/handlingsplan_regnbuefyrtarn_jar.pdf
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TILTAK 
 

Synliggjøring gjennom bruk av regnbueflagget på inngangsdør, og på alle klasseromsdører og 
kontorer. «Her kan du snakke trygt», og regnbuefyrtårnserfifikatet godt synlig i skolens 
inngangsparfi. 

 
TILTAK 
 

Bruk av regnbueflagget når det er naturlig. Flagget skal henge oppe i skolegården under hele 
juni og skolens prideuke skal være preget av undervisning om mangfold og diskriminering. 

 
TILTAK 
 

Markere pride med en fellessamling ute i skolegården hvert år (i prideuke) med sang og taler 
 
KOMMENTAR 
 

Regnbueflagget i hvert rom og lokale i skolen, flagging i hele juni og markering av Pride med 
felles samling med sang og taler, gir en massiv profilering og ideologisk skolering av elevene. 
 
Det forutseftes kanskje at regnbueflaggets innhold er avgrenset fil allmenne reftigheter, som 
«mangfold», «inkludering», «reften fil å elske den man vil», og «reften fil å være den du er». 
Defte er i så fall allerede godt hjemlet i norsk lov og menneskereftighetene, med den forskjell at 
verdiene der er universelle. Loven ivaretar likebehandling og like reftigheter for alle. 
 
Mange vurderer at regnbueflagget er assosiert med, og symbolet for polifiske, ideologiske og 
juridiske reformer. Defte er krav om grunnleggende regulering av samfunnets lovgivning, 
organisering, verdier og språk for kjønn, seksualitet, familie, reproduksjon, juridisk foreldreskap, 
arbeidslivet, arvereften, barnehage- skole og oppvekstsektoren, helsetjenesten og akademia. 
 
Elever, foreldre og ansafte som ikke støfter disse reformene opplever regnbueflagget i hvert 
eneste rom i skolen, på skolens flaggstang en hel måned før sommerferien, og obligatoriske 
markeringer og fellesskap med Pride som grunnlag, som bekreftelse og uftrykk for at skolen 
ikke respekterer deres samviftighet og integritet. Defte vurderes som avvik fra skolens 
forpliktelser i norsk lov og menneskereftighetene, som garanterer respekt og likebehandling. 
 
Mange foreldre, foresafte, elever og ansafte vurderer filtakene som propaganda. I fillegg fil 
andre avvik, vurderes filtakene derfor å være i konflikt med opplæringsloven § 9-6: 

 
Skoleeigaren skal sørgje for at elevane ikkje blir utsefte for reklame som er eigna fil å 
skape kommersielt press, eller som i stor grad kan påverke holdningar, åfferd og verdiar, 
mellom anna på skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir nyfta i 
opplæringa. Departementet kan gi nærmare forskrifter 

OPPLÆRINGSLOVEN § 9-6 REKLAME I SKOLEN 
 

Riksdagens Ombudsmän i Sverige behandlet i 2021 en klage mot en skole i Växjö som hadde 
obligatorisk markering av Pride. Ombudsmannen krifiserte skolen for tvang fil deltagelse i en 
meningsytring, og dermed brudd på «Regeringsformen» (en av Sveriges grunnlover). Sverige og 
Norge deler grunnleggende verdier og tradisjon for demokrafi og reftssikkerhet. Den svenske 
saken er derfor relevant for denne henvendelsen fil Bærum kommune. 
RIKSDAGENS OMBUDSMÄN VEDTAK 1 JUNI 2021 VEDR OBLIGATORISK DELTAGELSE I PRIDE 

 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A79-6
https://www.jo.se/sv/Sok/?qsearch=qsearch&searchType=site&query=pride
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TILTAK 
 

Være tydelig i alle sammenhenger på at vi ikke vil assosieres med krefter som arbeider mot det 
å forebygge diskriminering og sikre inkludering. Vi er tydelige i all kommunikasjon om våre 
verdier som regnbuefyrtårn. Eksempler: foreldremøter, media, FAU.  

 
KOMMENTAR 
 

Bærum kommune og skolene i kommunen bør unngå slike formuleringer. 
 
Dersom det likevel blir funnet nødvendig å presisere avstand fil «krefter», så er de språklige 
virkemidlene så sterke at det må fremgå uten uklarhet, usikkerhet og tvil hvem og hva disse 
«kreftene» er, helt konkret. I Jar skoles handlingsplan forstås filtaket dithen at enhver som ikke 
deler handlingsplanens eksplisifte og implisifte forståelse av begrepene «diskriminering» og 
«inkludering» er del av slike «krefter» som skolen ikke vil assosieres med.  
 
Det er derfor av den største betydning at Jar skole, andre skoler i Bærum, og Bærum kommune 
som skoleeier, har en korrekt forståelse av hvordan norsk lov og menneskereftighetene fakfisk 
er ufformet. Hva er det som helt konkret har hjemmel og beskyftelse i lov og konvensjoner? 
Hvilke krav om ideologiske, juridiske, polifiske og økonomiske reformer har hjemmel og dekning 
i menneskereftighetene? Hvilke krav om reformer – på tross av at de er legifime nok å fremme i 
et demokrafisk samfunn – kan ikke kreves gjennomført med hjemmel i menneskereftighetene? 

 
Vedlagte guideline fra den europeiske menneskereftsdomstolen gir oppklarende veiledning om 
reften fil å inngå ekteskap, reprodukfive reftigheter, familie, kjønn og transseksualitet.  

GUIDE ON ARTICLE 12 EUROPEAN CENVENTION HUMAN RIGHTS 31 AUGUST 2022 
 
Vedlagte notat dokumenterer avgrensning av begrepet «diskriminering», primært hva angår 
forståelse og prakfisering av vigselsordning for ekteskap: 

NOTAT VEDR ANVENDELSE AV BEGREPET «DISKRIMINERING» 
 

Vedlagt følger også notat om Barnekonvensjonens art. 7.1. og barnets reft fil å kjenne sine 
foreldre og mofta omsorg fra dem: 

NOTAT VEDR. BARNETS RETT TIL FORELDRE / BARNEKONVENSJONEN 
 
Allmenne verdier som «diskriminering» og «inkludering» kan ikke anvendes med feil forståelse i 
skolen. Krifisk refleksjon om defte kan ikke kalles «krefter» som skolen ikke vil assosieres med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_12_ENG.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2023/02/DISKRIMINERING.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2023/02/VERDIALLIANSEN-NOTAT-BARNETS-RETT-MOR-OG-FAR-FEBRUAR-2023.pdf
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MÅL NR 2: 
 

Ingen elever eller ansafte skal oppleve diskriminering på bakgrunn av kjønnsidenfitet, 
kjønnsuftrykk og/eller seksuell orientering. 

 
KOMMENTAR:  
 

Tiltaket er en selvfølge. Ingen elever og ansafte skal diskrimineres. 
 
Problemet er at handlingsplanen som Jar skole har utarbeidet efter retningslinjer fra 
Foreningen FRI, og efterfølgende fåft godkjent av samme organisasjon, åpenbart ikke har en 
korrekt forståelse av hva som er «diskriminering» og hva som ikke er det.  
 
Norge er et åpent og frift samfunn med verdigrunnlag som refererer fil den kristne og 
humanisfiske arven, demokrafiske verdier, reftssikkerhet og menneskereftighetene. 
 
I defte inngår erkjennelse og aksept av at det også foreligger motsetninger og forskjellighet. 
Skolen må gi kompetanse i hvordan samfunnet kan fungere med motsetninger og forskjellighet. 
 
Demokrafiske prosesser og insfitusjoner, et uavhengig reftsapparat og gjensidig respekt, er 
bedre strategi for å håndtere motsetninger og spenninger i samfunnet. Da kan ikke skolen 
vedta et grunnlag og handlingsplan som nedvurderer legifime idenfiteter, verdier og 
diskrimineringsgrunnlag fil fordel for andre. Skolen bør ikke bidra fil misforståelse om at en 
gruppe er diskriminert dersom den ikke får normere samfunnets språk, lovgivning og idenfitet. 
 

TILTAK 
 

Lage felles strategi for prakfisering av nulltoleranse mot bruk av homofobiske og transfobiske 
skjellsord, som vil inngå i skolens Handlingsplan for psykososialt miljø.  

 
KOMMENTAR 
 

Tiltaket har støfte. 
 
Ingen bør utseftes for skjellsord, uanseft orientering, idenfitet, tro, livssyn og overbevisning. 
 
Handlingsplanen avklarer ikke om en kristen forståelse av ekteskap, reproduksjon og etablering 
av juridisk foreldreskap skal forstås som diskriminerende og homofobisk? Det avklares heller 
ikke om krifisk refleksjon av å lære barn og unge at kjønn etableres ved subjekfiv idenfitet, og 
at kroppen kan bringes i samsvar med idenfitet ved behandling og inngrep, er transfobisk. 
 
Hvis skolen ønsker en trygg kultur med nulltoleranse for skjellsord, så bør defte ikke være 
avgrenset fil «homofobiske og transfobiske skjellsord». Hvis skolen vil sefte skjellsord og språklig 
sjikane på dagsorden så bør strategien være gjennomgående, universell og objekfiv. 
 
Elever, familier og ansafte opplever f. eks. utbredt aksept for banning som belastende. Banning 
er et språklig uftrykk for antagonisten fil kristne verdier, tro og idenfitet. 
 
Personer med respekt for og kanskje filhørighet fil kristne tro, idenfitet og verdier,  opplever det 
støtende, marginaliserende og fremmedgjørende dersom filtak for respekffullt språk og 
ordbruk, ikke inkluderer hensynet fil deres verdier, samviftighet og liv.  
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TILTAK 
 

Elevrådet har jevnlig oppe diskriminering på bakgrunn av kjønnsidenfitet som tema på 
elevrådsmøter. Informasjon og kunnskap formidles videre fil alle klasser via klassemøter. 

 
KOMMENTAR 
 

Tiltaket griper inn i elevrådets dagsorden og drift med et formål og intensjon som er vedtaft av 
skolens ledelse og Foreningen FRI, uten at defte er definert eller gift av elevrådet selv: 

 
Ved kvar grunnskole skal det for årstrinna 5-7 og for årstrinna 8-10 vere eit elevråd med 
representantar for elevane. Kommunen fastset talet på elevrepresentantar. 
Representantane skal veljast seinast tre veker etter at skolen har teke til om hausten. 
 
Ein medlem av undervisningspersonalet på skolen skal ha som oppgåve å hjelpe 
elevrådet i arbeidet. Denne elevrådskontakten har møte- og talerett i elevrådet. 
 
Leiaren for elevrådet kan kalle inn til møte i rådet i samråd med elevrådskontakten. 
Rådet skal i alle høve kallast inn når ein tredel av medlemmene i rådet eller rektor krev 
det. 
 
Elevrådet skal fremje fellesinteressene til elevane på skolen og arbeide for å skape godt 
lærings- og skolemiljø. Rådet skal også kunne uttale seg i og komme med framlegg i 
saker som gjeld nærmiljøet til elevane. 

OPPLÆRINGSLOVEN § 11-2 OM ELEVRÅD VED GRUNNSKOLER 
 
TILTAK 
 

Arbeide for å gjøre skolen mest mulig kjønnsnøytral: 
 

o I første omgang innføre kjønnsnøytrale toalefter der det er prakfisk mulig. 
 

o Legge fil refte for elever som bryter med kjønns- og seksualitetsnormer i 
garderobesituasjoner og gymfimer. 

 
o Tilstrebe å ikke benyfte kjønn som kriterier for deling og kategorisering. (inndelinger fil 

bursdager, turrekker, inndeling av lag i fysisk akfivitet). MERK: Ordet «ikke» er lagt fil 
her da det antas av sammenhengen at ordet er utelaft i handlingsplanen ved skrivefeil. 

 
KOMMENTAR 
 

Tiltaket er gjenstand for debaft i samfunnet. Forslag om kjønnsnøytrale garderober og toalefter 
i skoler og offentlige bygg ble fremmet av MDG i Storfinget høsten 2019, men fikk ikke flertall.  

REPRESENTANTFORSLAG 174 S (2018-2019) MDG UNE BASTHOLM, FORSLAG NR. 6 
 
Tiltaket bryter opplæringslovens kapiftel 9 A om elevenes skolemiljø og forskrift om miljøreftet 
helsevern i skolen. Skolene må ivareta elever som er ikke er trygge i garderobe eller toaleft som 
er ment for elevens kroppslige kjønn, men defte må skje uten filtak som endrer hele skolens 
bygningstekniske og fysiske ufforming, og fratar andre elever deres trygghet. 

OPPLÆRINGSLOVEN, SE KAPITTEL 9 A 
FORSKRIFT OM MILJØRETTET HELSEVERN I BARNEHAGER OG SKOLER § 1 FORMÅL 

 

https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A711-2
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=76632
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61
https://lovdata.no/forskrift/1995-12-01-928/%C2%A71
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MÅL NR. 3 
 

Holde vedlike kunnskapen og fokuset på kjønns- og seksualitetsmangfold. 
 
KOMMENTAR 
 

Denne henvendelsen fil Bærum kommune avviser ikke at skolen undervisning kan ta opp og 
behandle temaer knyftet fil kjønnsidenfitet og seksuell orientering. 
 
Defte må skje med respekt for rammeverket i opplæringsloven og menneskereftighetene, og at 
defte er temaer som griper inn i elevenes, foreldrenes og de ansaftes samviftighet, integritet, 
idenfitet og mangfoldig forståelser og forutsetninger.  
 
Den polifiske agendaen fil Foreningen FRI og andre organisasjoner som handlingsplanen viser 
fil, anerkjenner ingen slik respekt for mangfoldet av hvordan tema kjønn og seksualitet blir 
forståft og at det finnes legifime og forsvarlige normer som knyfter seg fil defte.  
 
Det gis ingen kunnskapsforankring i hvordan menneskereftighetene fakfisk behandler disse 
temaene. I stedet har skolen vedtaft – og kommunen utreder å vedta for samtlige skoler – et 
nyft rammeverk med lokale handlingsplaner for hver skole, som lar en ideologisk og polifisk 
agenda for kjønn og seksualitet normere og definere skolens verdier, kultur og undervisning. 

 
Verken «kjønnsmangfold» eller «seksualitetsmangfold» gir treff ved søk i læreplanverket. 

LÆREPLANVERKET FOR KUNNSKAPSLØFTET MED OVERORDNET DEL SAMLET FRA UDIR 
 
TILTAK 
 

Etablere en regnbuegruppe som består av rektor, avdelingsleder 5-7.trinn, en SFO-ansaft og tre 
lærere. De har laget handlingsplanen og arbeidet videreføres i skolens utviklingsgruppe. 

 
KOMMENTAR 
 

Det fremgår av handlingsplanen at filtaket allerede er gjennomført. Det gir grunn fil spørsmål 
om hvor involverende prosessen har vært? Har foreldrene fil elevene ved Jar skole vært invitert 
med i prosessen? Inkluderer Bærum kommune samtlige foreldre med barn i grunnskolen med i 
utredningen for eventuelt å filreftelegge for at samtlige skoler skal bli regnbuefyrtårn? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/10/UDIR-LAEREPLANER-MED-OVERORDNET-DEL-JUNI-2022.pdf
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TILTAK 
 

Lage en idébank med faglifteratur, skjønnlifteratur, filmer og neftressurser for innhenfing av 
kunnskap. Idébanken lages i Teams under egen mappe «Regnbuefyrtårn». 
 
Eksempler på nyftige neftressurser: 

BUFDIR OM LIKESTILLING OG IKKE-DISKRIMINERING 
REDD BARNA OM BARN, KJØNNSIDENTITET OG SEKSUELL ORIENTERING 

LIVET & SÅNN: OPPLÆRINGSMATERIELL UTARBEIDET AV ÅLESUND KOMMUNE 
LINK: LIVSMESTRING I NORSKE KLASSEROM • RESSURSER UTARBEIDET AV RVTS SØR 

ROSA KOMPETANSE SKOLE: RESSURSPROGRAM PRODUSERT OG LEVERT AV FORENINGEN FRI 
 
KOMMENTAR 
 

Neftressursene som det henvises fil gir en ubalansert fremsfilling av reftigheter. Påstanden om 
at reftighetene ikke blir oppfylt for LHBTI-barn er upresis og lite konkret. Bærum kommune bør 
i sin utredning vurdere «Reftane fil LHBTI-barn i Norge» som Redd Barna ga ut i 2016. 

REDD BARNA / LLH / SKEIV UNGDOM: RETTANE TIL LHBTI BARN 2016 
 
Rapporten har anbefalinger som: 

 
o Gjennomgå reglar for ufforming av garderobar og toaleft med sikte på å lage eit regelverk 

som sikrar personar som ikkje passer inn i tokjønnsmodellen reell filgang fil toaleft og 
garderobar i arbeidslivet, på skoler, i asylmoftak, insfitusjonar og andre bygg som skal vere 
offentleg filgjengelege. 

 
o Aldersgrensa for namneendring bør senkast frå 16 fil 8. 

 
o Rundskriv G20/02 bør endrast slik at barn under 6 år som ønskjer å endre namnet sift slik at 

det er i tråd med kjønnsidenfiteten deira, får gjere defte utan foreldra sift samtykke. 
 

o Gjere det mogeleg å endre juridisk kjønn ved erklæring, også for barn under 7 år. 
 

o Utreie mogelegheita for ekstern overprøving i saker om barn som ønskjer å endre juridisk 
kjønn i filfelle der foreldra ikkje samtykker. 

 
o Utreie mogelegheita for å innføre ein tredje kjønnskategori. 

 
o Gjere det mogeleg å endre juridisk kjønn ved erklæring, også for barn under 7 år. 

 
o Utreie mogelegheita for ekstern overprøving i saker om barn som ønskjer å endre juridisk 

kjønn i filfelle der foreldra ikkje samtykker. 
 

o Det bør sikrast at alle barn får naudsynt behandling og oppfølging ved manglande samsvar 
mellom kjønnsidenfiteten og det kjønnet dei blei registret med ved fødselen, dersom dei 
sjølv ønskjer defte. 

 
o Behandlingstenestene for barn som opplev manglande samsvar mellom kjønnsidenfitet og 

registrert kjønn bør desentraliserast fil dei regionale helseføretaka. 
 

o Mogelegheita for ekstern overprøving i saker om barn som ønskjer kjønnsbekreftande 
behandling når foreldra ikkje samtykker bør utreiast. 

https://www.bufdir.no/likestilling/
https://www.reddbarna.no/vart-arbeid/barn-i-norge/barn-og-kjonnsidentitet/
https://www.livetogsann.no/1-7-trinn/tema-for-kvar-manad/februar-mangfald/
https://www.linktillivet.no/paa_godt_og_vondt.php
https://www.foreningenfri.no/rosa-kompetanse/rk-skole/
https://www.reddbarna.no/content/uploads/2021/01/Redd-Barna-rapport-om-LHBTI-barn-og-deres-rettigheter-i-lys-av-barnekonv....pdf
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De neftressursene som handlingsplanen for Jar skole vil ha i en idébank er vevet teft sammen 
med en ideologi og polifisk forståelse av kjønn. Defte ivaretar ikke forsvarlig og medisinskfaglig 
kompetanse, utredning og eventuelt behandling av kjønnsinkongruens og kjønnsdysfori.  
 
Når kunnskapsgrunnlaget om disse temaene blir definert og regulert av polifisk og ideologisk 
agenda, så fratas helsetjenesten reften fil å fungere forsvarlig og faglig uavhengig. 
 
Når polifisk regulering forbyr helsetjenesten å vurdere kjønnsinkongruens som en lidelse, og 
krever at defte skal forstås som uftrykk for et kjønnskreafivt mangfold, kan konsekvensen bli at 
barnet mister sin menneskereftighet fil å mofta kunnskapsforankret og forsvarlig helsehjelp. 
 
Det reageres også på at neftressursene som Jar skole vil bygge sin idébank på, definerer barn 
som er født med atypiske kjønnskarakterisfikker som del av en LHBTQ-kategori og agenda. Det 
vises fil omtale av defte i anmodning fil Statsforvalteren i Oslo og Viken om filsyn med Oslo: 

ANMODNING TIL STATSFORVALTEREN OM TILSYN OSLO - VEDR INTERSEX SIDE 40 – 41 
 

Handlingsplanen for Jar skole omtaler og viser spesifikt fil «Rosa kompetanse skole». Bærum 
kommune oppfordres derfor om å gjøre grundige vurderinger av defte programmet. 
 
Det vises fil kommentarer om Rosa kompetanse i vår henvendelse 13. desember 2023 fil 
Statsforvalteren i Oslo og Viken med anmodning om filsyn overfor Oslo kommune. 

ANMODNING TIL STATSFORVALTEREN OM TILSYN OSLO - VEDR ROSA KOMPETANSE SIDE 19 - 31 
 
TILTAK 
 

Implementere og synliggjøre regnbuefyrtårn som en del av skolens årsplaner der det er naturlig. 
Kunnskap om mangfold og diskriminering legges naturlig inn i årsplaner gjennom hele 
skoleåret, ikke bare under pridemåneden i juni. 

 
KOMMENTAR 
 

Tiltaket griper inn i skolens årsplaner og dokumenterer således at serfifiseringen og 
handlingsplanen er gift mandat fil å definere skolens undervisning. 

 
TILTAK 
 

Formidle fil foresafte at Jar skole er en skole for alle via foreldremøter og vise fil filtak vi gjør 
innunder «regnbuefyrtårn». 

 
KOMMENTAR 
 

Det fremgår av opplæringslovens formålsparagraf, første punktum, at opplæringen skal skje «i 
samarbeid og forståing med heimen». Tiltaket starter ved foreldremøter i februar / mars 2023 
og fortsefter derefter årlig. Slik handlingsplanen fremstår, og filtakene er formulert, synes det 
som derfor som prosessen med å godkjenne Jar skole som regnbuefyrtårn, og handlingsplan 
med mål og filtak, har funnet sted uten slikt samarbeid og forståelse med hjemmene. Skoleeier 
bør vurdere om samarbeid med hjemmet er ivaretaft ved skolene som er regnbuefyrtårn 

OPPLÆRINGSLOVEN § 1 - 1 
 

 
 
 

https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/STATSFORVALTEREN-OSLO-VIKEN-TILSYN-OPPLAERINGSLOVEN-131222.pdf
https://verdialliansen.no/wp-content/uploads/2022/12/STATSFORVALTEREN-OSLO-VIKEN-TILSYN-OPPLAERINGSLOVEN-131222.pdf
https://lovdata.no/lov/1998-07-17-61/%C2%A71-1
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MÅL NR. 4 
 

Sørge for gode møter, og samtaler mellom elevene på skolen og andre skeive ungdommer. 
 
TILTAK 
 

Jevnlig ha oppe kjønns- og seksualitetsmangfold på klassemøter. Bruke neftressurser og 
undervisningsopplegg fra idébanken 

 
TILTAK 
 

Fysisk møte mellom elevene i 7. klasse og ungdom fra Skeiv ungdom og / eller Skeiv verden. 
Legge inn en fast avtale hver høst i fiden før høsfferien for et skolebesøk med 
undervisningsopplegg. 

 
KOMMENTAR 
 

Det avvises ikke at skolen filreftelegger møter mellom elever og eksterne personer som 
representerer erfaring, hendelser, kunnskap og forståelse som er relevant for undervisningen. 
Det vesentlige er at defte skjer i rammen av opplæringsloven og læreplanverket. 
 
Mål og filtak i den handlingsplanen som er kjent, ivaretar ikke defte. Neftressurser, fysiske 
møter og undervisningsopplegg har som formål å bekrefte den samlede konteksten av skolen 
som et regnbuefyrtårn, med den samlede, grunnleggende og altomfaftende strukturelle 
defineringen og normeringen av opplæringen og elevene som defte medfører. 
 
I og med at Bærum kommune, efter vedtak i hovedutvalget for barn og unge, utreder om alle 
skoler i Bærum skal bli «regnbuefyrtårn», så må defte synliggjøres, utredes og diskuteres. 

 
 

SKEIV UNGDOM: POLITISK PLATTFORM 
SKEIV UNGDOM: ARBEIDSPROGRAM, REVIDERT 2023 

SKEIV UNGDOM: DIGITALE BROSJYRER 
SKEIV VERDEN: ARBEIDSPLAN 2022 - 2023 

 
TILTAK 
 

Gjennomføre samtaler med elever som føler seg usikre med tanke på idenfitet, ved behov og 
efter elevens ønsker. Diskutere elever som opplever usikkerhet og/eller uffordringer knyftet fil 
idenfitet. 

 
KOMMENTAR 
 

Dersom kontekst hadde vært forsvarlig, fri, uavhengig og kunnskapsforankret helsetjeneste og 
pedagogisk personale ville filtaket være uproblemafisk. Her er filtaket formulert i en kontekst 
som er handlingsplan med uftrykkelige føringer og teft integrasjon med Foreningen FRI, Skeiv 
Ungdom og det språklige, polifiske og ideologiske universet de representerer. 
 
Det er grunn fil å anta at samtaler vil ha som formål å bekrefte barnets usikkerhet om kjønn, 
seksualitet og idenfitet. Hvis usikkerhet møtes med den forpliktelse fil å bekrefte usikkerhet, så 
har skolen blift arena for utvikling av kjønnsinkongruens, kjønnsdysfori og kroppspress. 

 

https://drive.google.com/file/d/1I_XsiZ7j_MM_cStk84vUlr04u6QVWUYF/view
https://drive.google.com/file/d/1F-NLFU57YmiPMERMq9rfRSMePqlU1QNt/view
https://skeivungdom.no/brosjyrer/
https://static1.squarespace.com/static/5e203df7f2ebae068c736812/t/62e834a17bae57003b566fef/1659384993759/Vedtatt+arbeidsplan+Skeiv+Verden+sentralt+2022-2023.pdf
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AVSLUTTENDE KOMMENTARER 
 

1. Opplæringsloven med forskrift og læreplanverk, forskrift om miljøreftet helsevern i barnehager 
og skoler, likesfillings- og diskrimineringsloven, menneskereftsloven med vedlagte konvensjoner 
og skolens øvrige forpliktelser efter norsk lov, ivaretar alle hensyn som skal sikre at den 
offentlige grunnskolen er for alle, er trygg for alle og ivaretar mangfold og inkludering. 
 

2. Ordningen «regnbuefyrtårn» har retningslinjer, herunder utarbeidelse av lokal handlingsplan, 
som gir ekstern interessegruppe betydelig innflytelse, med reft fil vedtak som har konsekvens 
for skolens kultur, verdigrunnlag, undervisning, kompetansemål og hvordan skolen forstår og 
forvalter opplæringsloven. Defte er uten hjemmel i opplæringsloven og medfører avvik. 
 

3. Bærum kommune frarådes å legge fil refte for at samtlige grunnskoler i Bærum søker og starter 
prosess for å bli godkjent som godkjent som «regnbuefyrtårn». Skoler i Bærum som allerede er 
godkjent som regnbuefyrtårn bør vurdere å avvikle ordningen. 
 

4. Dersom Bærum kommune som skoleeier likevel viderefører prosess for at samtlige skoler i 
Bærum kan godkjennes som «regnbuefyrtårn» med handlingsplan godkjent av Foreningen FRI, 
så medfører det en omfaftende formatering og ensrefting av den obligatoriske grunnskolen.  
 
Defte vil skape samviftighetskonflikt i et omfang som i yfterste konsekvens kan bety tap av den 
grunnleggende reften fil utdanning, dersom det ikke samfidig legges fil refte for frie og 
uavhengige private skoler med økonomisk dekning. 
 

5. Dersom Bærum kommune likevel velger pkt. 4, vil den offentlige grunnskolen utvikle en kultur, 
språk, skolehelsetjeneste, utdanning og kompetansemål som filreftelegger kjønnsinkongruens, 
kjønnsdysfori og kroppspress. Defte vil føre fil et økt antall henvisninger fil helsetjenester for å 
endre kroppen. Fremfidige søksmål vil påvises årsakssammenheng mellom en gjennomgående, 
definerende og normafiv undervisning, språk og kultur og kjønn, og den skadelidtes utvikling av 
kjønnsdysfori og kroppspress og konsekvensene av defte. Defte gir skoleeier erstatningsansvar. 
 
Bærum kommunes og den enkelte skolens vedtak om å bli regnbuefyrtårn med filhørende 
handlingsplan vil efter vår vurdering være et avgjørende dokumentbevis i slike saker. 

OPPLÆRINGSLOVEN § 9 A-15 OM ERSTATNINGSANSVAR OG BEVISBYRDE 
 
Med vennlig hilsen 
VERDIALLIANSEN 

 
Jan Harsem, daglig leder 
 

Verdialliansen - Neftverk for kristne verdier og menneskereftigheter – skal fremme og forsvare kristne verdier i 
samfunnet. Verdialliansen skal også fremme og forsvare kristen tro, idenfitet og verdigrunnlag som legifimt og 

beskyftet av menneskereftighetenes diskrimineringsvern. 
 

VERDIALLIANSEN 
neftverk for menneskereftigheter og kristne verdier 
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