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Høringsuttalelse – endringer i privatskolelova 

 

 

Vi vil i vår høringsuttalelse  fokusere på forslaget om å øke minste elevtall fra 

15 til 30 elever. (Punkt 10.5 Minste elevtall (privatskolelova § 2-2 tredje ledd) i 

høringsnotatet.)  

Når det gjelder de andre endringsforslagene i ny privatskolelov så henviser vi til 

høringsbrev fra Norsk Montessoriforbund. 

 

 
Leser begrunnelsen departementet har for å øke kravet fra 15 til 30 

elever, der dere sier at det gjøres for å ikke ta grunnlaget bort fra den 

offentlige skolen på små steder. Problemet på små steder slik som her på 

Arnøya der Årviksand skole ligger er at vi ikke vil få 30 elever selv om vi 

legger sammen montessoriskolen og den offentlige. Vi lever under små 

forhold, noe vi har gjort siden i 1997. Dette forslaget vil føre til at vår 

skole med 20 elever blir nedlagt og vi vil da få en offentlig skole med 25 

elever.  
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Vil også påpeke viktigheten med en skole i sitt egent nærmiljø. Skolen er 

ofte fundamentet i lokalmiljøet, spesielt på små plasser der 

skolebygningen blir brukt til forskjellige  arrangementer. 

Og når det i tillegg  ikke finnes dekning for å hevde at små skoler er dårligere 

enn større for elevenes læring og trivsel, så mener vi at minimum elevantall må 

tas bort . 

«Anita Berg-Olsen ved Høgskolen i Nesna har forsket på kvalitet i små skoler, og 

har funnet ut at små skoler har særegne pedagogiske muligheter som er 

forskjellige fra store skoler. Seniorforsker Karl Jan Solstad ved 

Nordlandsforskning sier at det fins forskningsmessig grunnlag for at de små 

skolene i gjennomsnitt verken er bedre eller dårligere enn større skoler når det 

gjelder skolefaglig læring, men at småskolen har mange aktiva som sosial 

læring, fysisk utvikling, trygt miljø, samarbeid skole/hjem, samt at skolen ofte 

er en ressurs i nærmiljøet.» Referanse: 

http://www.tb.no/meninger/debattartikler/bedre-kvalitet-ved-store-skoler-

1.5816932  
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