
 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisningsministeren 

Uddannelses- og 

forskningsministeren 

 

14. juni 2017 

  

 

Til institutionens ledelse (institutionslederen og institutionsbestyrelsen) 

på offentlige skoler samt ungdoms- og videregående uddannelsesinsti-

tutioner 

   

   

 

 

 

Vi kan forstå, at nogle uddannelsesinstitutioner har indrettet stille- eller 

refleksionsrum, der blandt andet kan benyttes til bøn eller anden religiøs 

aktivitet. 

 

Dette har affødt politisk debat i forhold til, om det lever op til vores 

tradition for frihed og folkestyre. Senest i forbindelse med Folketingets 

behandling af beslutningsforslag B 54 om forbud mod bederum på alle 

offentlige uddannelsesinstitutioner.  

 

Regeringen ønsker ikke at detailregulere på området og er derfor ikke 

indstillet på at forbyde, at der stilles lokaler til rådighed til bl.a. bøn og 

anden religiøs aktivitet. Det er den enkelte uddannelsesinstitution, som 

har størst kendskab til de lokale forhold, og dermed de bedste forudsæt-

ninger for at afveje de forskellige hensyn på institutionen.  

 

Der er dog tale om en vigtig dagsorden, som vi forventer, at alle uddan-

nelsesinstitutioner tager alvorligt og handler på, hvis der opstår udfor-

dringer. 

 

Lokaler, der stilles til rådighed for bl.a. bøn eller anden religiøs aktivitet, 

skal være tilgængelige for alle elever og studerende uanset køn, etnicitet 

og religiøst tilhørsforhold. Det er herunder afgørende, at elever og stude-

rende ikke f.eks. oplever, at de presses til at forlade rummet, fordi andre 

ønsker at anvende rummet til bøn, og at anvendelsen af rummet i det 

hele taget ikke medvirker til forsøg på negativ social kontrol, f.eks. ved at 

elever og studerende presses til at deltage i bøn eller anden religiøs aktivi-

tet.  

 

Når lokaler stillet til rådighed af uddannelsesinstitutionen anvendes til 

bl.a. bøn og anden religionsudøvelse, skal dette ske i respekt for det fæl-

lesskab, som uddannelsesinstitutionen danner rammen om. Det er pro-

blematisk, hvis aktiviteter, som udøves her, kommer til at fylde på en 
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måde, som ikke er i overensstemmelse med uddannelsernes formål. Ud-

dannelsesinstitutioner er primært et sted for læring, ikke religionsudøvel-

se.  

 

Det bør derfor overvejes, om anvendelsen af sådanne lokaler er forenelig 

med en uddannelseskultur baseret på frihed og folkestyre og ikke mod-

virker trivslen for den samlede gruppe af elever og studerende.  

 

 

 

Undervisningsminister Merete Riisager  

 

Forsknings- og uddannelsesminister Søren Pind 

 


