
 

RAMAZANDA ORUÇ TUTMA 
 
Nymarkskolen, bazı Müslüman ailelerin Ramazan ayı boyunca oruç tutmak 

istemelerine saygı duymaktadır.  Nymarkskolen, ailelerle işbirliği içinde, oruç tutan 
çocukların eğitimi ve esenliği için mümkün olan en iyi temeli oluşturmak istiyor. 

 
Farklı milletlerden ve inançlardan oluşan bir okulda, birbirimize saygı göstermek 

istiyoruz. Aynı zamanda, okulun hareket noktası, öğrencilerin eğitimlerine Ramazan 
ayı boyunca öğretim yılının geri kalanı gibi dikkat etmeleri gerektiğidir.  Tüm 
öğrenciler normal şekilde okuldaki derslere, olası okul kampları, geziler ve sınavlara 
katılacaktır. 

 
Ramazan günleri, çocuklar aç veya susuz kaldıklarında zor ve uzun olabilir. Aç ve 
susuz çocuklar için sağlık ve öğrenme açısından endişeliyiz. 
 

Nymarkskolen'in çağrısı, okul öğrencilerinin çocuk oldukları için oruç tutmamalarıdır.  
 

Sağlık nedenleriyle, Nymarkskolen 12 yaşına kadar çocukların oruç tutmamasını 
tavsiye ediyor. 

 
12 yaşın üzerindeki öğrencilerin oruç ve Ramazan’ın bir arada olması gerektiğini 

düşünmeleri durumunda Nymarkskolen’in bakış açısı, öğrencilerin bunu hafta sonu 
uygulamalarıdır.  Bu şekilde oruç tutmaya yavaş yavaş alışırlar ve ders saatlerinde 
konsantre olmakta zorluk çekmezler.  

 

Okulun davranış kurallarına göre; oruç tuttukları için yorgun, hiperaktif olan ya da 
başka bir şekilde kendilerini kötü hisseden veya dersleri takip edemeyen öğrencileri 
evlerine geri göndereceğiz.  
 

Ne yazık ki, bazı öğrencilerin Ramazan ayı boyunca bazı eylemler için diğer 
öğrencileri zorladıkları ya da psikolojik baskı uyguladıkları bazı talihsiz olaylar 

yaşadık.  Bu tür şeyleri kabul etmiyoruz ve okulun zorbalık/dişlama karşıtı 

stratejisine göre bunu saldırganlık olarak görüyoruz.  
 
Oruç tutma ya da tutmama hakkı, her bir ailenin kendi seçimidir. 

  

Bu nedenle, ebeveynler çocuklarının okul saatlerinde oruç tutmasını istiyorlarsa, 
bunu Ramazan'dan önce okula yazılı olarak bildirmeleri gerektiğine karar verdik.  Bu, 

tüm çocuklarla en iyi şekilde ilgilenebilmemiz içindir. 
 
Ramazan sonu ile bağlantılı olarak bayram için bir gün izin verilecektir.  Benzer 
şekilde, kurban bayramı ile bağlantılı olarak bir gün izin verilmesi de 

mümkündür.  Her iki izin günü de ebeveynler olarak bunu Aula üzerinden sınıf 
öğretmeninden talep etmeniz halinde verilecektir. 
 
Okul yönetiminde 26 Şubat 2019 tarihinde kabul edilmiştir. 
 

Danimarka İslam Birliği tarafından yayınlanan "Sağlıklı bir Ramazan yolundan” ilham alındı. 



 

 

2020 Ramazan ayında oruç tutma onayı 
 

Bu onay ile çocuğuma/çocuklarıma Ramazan ayı boyunca okul saatlerinde oruç tutma 
izni veriyorum. 

 
 
Sınıf _____ Öğrencinin adı _____________________________________________  
 

 
Sınıf _____ Öğrencinin adı _____________________________________________ 
 

 

Sınıf _____ Öğrencinin adı _____________________________________________ 
 

 
 

Aşağıdaki hususları kabul ediyorum:  
 

 Bu onay sadece bir takvim yılı için geçerlidir ve her yıl yenilenmesi gerekir 
 Bu onayın verilmesinin amacı, okul ve evin herkesin iyi bir ramazan dönemi 

geçirmesi için işbirliği yapmasıdır 
 Nymarkskolen'in iyi bir Ramazan için çerçevesini okuduğumu ve bunları kabul 

ettiğimi onaylıyorum (arka sayfa) 
 
 
 

________________________________________________________________ 
Tarih ve imza 


