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Ramadanen: 

 

Ramadanen falder forskelligt fra år til år. Den islamiske kalender er en månekalender, 

og man kan ved hjælp af astronomiske metoder udregne, hvornår en ny måned 

starter. I den islamiske kalender starter en måned med den første dag efter en nat 

med nymåne. DLF´s lærerkalender viser, hvornår Ramadanen begynder. 

Under Ramadanen indtages der ikke mad og drikke fra solopgang til solnedgang. Det 

er også almindeligt, at børn deltager i fasten allerede fra 11 – 12 års alderen, hvis 

forældrene skønner, at de er modne til det og selv ønsker det. 

Børnene kan ofte være trætte og uoplagte i denne periode. Fasten giver dog ikke 

anledning til fritagelse i visse fag som eks. svømning, idræt, hjemkundskab, idet 

fasten også er en prøve i selvdisciplin.  

Børn, der faster, deltager i skolens almindelige undervisning. 

 

Skolens holdning til fasten: 

 

Af hensyn til børnenes trivsel, indlæring og sociale adfærd har skolen den 

grundholdning, at børn under pubertetsalderen ikke faster under Ramadanen.  

Under Ramadanen tages der størst muligt hensyn til de elever, der faster. Der tages 

højde for Ramadanen i forbindelse med planlægningen af lejrskole, idrætsdage m.m., 

og der tages nødvendige hensyn til trætte elever, hvis træthed skyldes Ramadanen. 

Hvis skolen har en formodning om, at et barn, der faster, lider under dette i skoletiden 

i en grad, at det går ud over barnets trivsel og indlæringsevne, kontaktes hjemmet. 

 

Fritagelse i forbindelse med EID eller BAYRAM: 

 

Når fastemåneden er slut, holder muslimerne en stor fest (afslutningsfest), som 

arabere og pakistanere kalder Eid og tyrkerne kalder Bayram. Denne fest betyder lige 

så meget for muslimerne, som julen betyder for os. Det glæder børnene, når man 

ønsker dem en god fest. I familierne samles man og spiser festmad. Man giver 

hinanden gaver og børnene får oftest penge eller nyt tøj. 

I forbindelse med afslutningsfesten kan eleverne få en fridag, hvis forældrene 

anmoder om det. Det vil være sådan, at arabere, pakistanere, og tyrkere ønsker at 

holde fri hver på sin dag, idet festdagen fastlægges af Imamen (præsten) i den 

enkelte menighed. 

 

Andre religiøse mærkedage: 

 

Ca. 2 måneder efter Ramadanens afslutning (Eid-festen) falder den næste store 

muslimske højtid, nemlig Eid-al adha. På dette tidspunkt foregår pilgrimsfærden til 
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Mekka for rettroende muslimer. Samtidig begynder offerfesten – Eid-al-adha – som 

kaldes Den Store Fest i modsætningen til Den Lille Fest, der afslutter Ramadanen. 

For alle muslimer, som har mulighed for det, er det Sunna (anbefaling, sædvanligt) at 

slagte et dyr efter et ritual, og de bør højst beholde en tredjedel selv, resten skal de 

give til de fattige. Det siger sig selv, at en sådan slagtning vanskeligt lader sig 

praktisere for muslimer, der er bosat i et vestligt samfund. Under alle 

omstændigheder regnes pilgrimsmåneden og offerfesten for en særlig hellig periode i 

lighed med Ramadanen. 

 

Eleverne kan få en fridag, hvis forældrene anmoder om det. 

 

 

 

Principper for Ramadanen er vedtaget i skolebestyrelsen den 23.2.2010 
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