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Svar på høring fra Akershus fylkeskommune - Forslag om endringer i privatskoleloven 
( ny friskolelov)

Akershus fylkeskommune har valgt å svare på de spørsmålene som vi mener berører oss som 

skoleeiere. Alle spørsmål og alle punkter departementet ber om tilbakemelding på i høringsnotatet 

er dermed ikke besvart. 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om det bør åpnes for at friskoler skal kunne 

tilby yrkesfagopplæring etter alternative gjennomføringsmodeller(vekslingsmodellen). 

Akershus fylkeskommune støtter dette forslaget, men vil presisere at det er viktig at fag- og 

timefordeling blir lagt opp slik at det vil være mulig å gå over fra private friskoler til offentlige 

videregående skoler, og omvendt. Fylkeskommunen har ansvar for å gi alle søkere med 

ungdomsrett et tilbud som bygger videre på det utdanningsprogrammet/programområdet de har 

fullført tidligere, og det er derfor svært viktig at tilbudene på friskolene også bygges opp slik at en 

ev. overgang til offentlig videregående skole skal gå smertefritt. Er fag- og timefordeling ulik, vil 

det kunne bli vanskelig for begge parter å gi et tilstrekkelig tilbud til de elevene som ønsker å bytte 

skole midt i løpet. Det er derfor viktig at det kommer klare føringer på hvordan fag- og 

timefordeling skal legges opp. 

Det er også viktig at det ved opprettelse av ev. frittstående yrkesfaglige skoler tas hensyn til hvor 

lett det er å skaffe læreplasser innenfor de aktuelle utdanningsprogrammene/programområdene. 

Dette er i dag fylkeskommunen sitt ansvar, og det vil være uheldig om det blir opprettet mange 

skoleplasser innenfor et utdanningsprogram/programområde der det byr på stor utfordringer å 

skaffe nok læreplasser. 

Videre mener vi at forslaget kan være et positivt bidrag til å få flere elever inn i yrkesfaglige 

opplæringsløp, og det vil derfor være i tråd med satsing på yrkesfagsløftet  

Departementet ber om hørings instansenes syn på om private skoler som tilbyr yrkesfaglig 

opplæring skal gis anledning til å tilby Vg3 i skole for elever som ikke får tilbud om læreplass, 

eventuelt om et slikt tilbud bare bør gjelde for skoler som gir videregående opplæring i små og 

verneverdige håndverksfag. 
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Akershus fylkeskommune støtter forslaget om at private skoler skal gis anledning til å tilby Vg3 i 

skole for elever som ikke får tilbud om læreplass. Det vil være en fordel for eleven å kunne 

fortsette på samme skole. Vi mener at dette kan sikre at flere elever fullfører og består yrkesfaglige 

løp, og det vil derfor være i tråd med satsing på yrkesfagsløftet. 

Departementet ønsker å åpne for at det kan godkjennes frittstående videregående 

yrkesfagsskoler.

Akershus fylkeskommune er positive til dette forslaget, men vil presisere at det er viktig at fag- og 

timefordelingen blir lagt opp slik at det vil være mulig å gå over fra frittstående skoler til offentlig 

skoler, og omvendt underveis i løpet. Fylkeskommunen er pliktig til å gi ungdomsrettselever et 

tilbud dersom de ønsker seg inn i den offentlige skolen, og det bør derfor ikke være for stort avvik 

mellom opplæringsløpene i den private og den offentlige skolen.

Det er også viktig for fylkeskommunen å presisere at det ved søknad om opprettelse av slike skoler 

tas hensyn til demografi og de nærliggende offentlige skolene i området skolen det søkes 

opprettelse av skal ligge i, og at fylkeskommunen blir hørt og tatt hensyn til. Det er allerede press 

på skoler som ligger sentralt til, og det kan være en utfordring for utkantskolene å være attraktive 

for søkere. Opprettelse av frittstående skoler i slike områder vil kunne være uheldig for de 

offentlige videregående skolene. 

Det er også viktig at det ved opprettelse av ev. frittstående yrkesfaglige skoler tas hensyn til hvor 

lett det er å skaffe læreplasser innenfor de aktuelle utdanningsprogrammene/programområdene. 

Dette er i dag fylkeskommunen sitt ansvar, og det vil være uheldig om det blir opprettet mange 

skoleplasser innenfor et utdanningsprogram/programområde der det byr på stor utfordringer å 

skaffe nok læreplasser. 

Videre mener vi at forslaget kan være et positivt bidrag til å få flere elever inn i yrkesfaglige 

opplæringsløp, og det vil derfor være i tråd med satsing på yrkesfagsløftet.

Departementet ønsker høringsinstansenes syn på om også private skoler som tilbyr yrkesfaglig 

opplæring skal ha et ansvar overfor sine elever som ikke får tilbud om læreplass.

Fylkeskommunen har i dag etter opplæringsloven § 13-3 ansvaret for å oppfylle retten til 

videregående opplæring. Som departementet presiserer i høringsnotatet, kan det være krevende for 

fylkeskommunen å overta ansvaret for elever fra private skoler som ikke får tilbud om læreplass, 

og mener derfor at det bør være den private skolen som skal ha ansvaret for å tilby elever uten 

læreplass Vg3 i skole. Det vil også være en fordel for eleven å kunne fortsette på samme skole, i et 

miljø hvor elev og lærer kjenner hverandre. Vi mener at dette kan sikre at flere elever fullfører og 

består yrkesfaglige løp, og det vil derfor være i tråd med satsing på yrkesfagsløftet

Departementet ønsker å legge til rette for at skoler som ønsker en særskilt profil på 

opplæringstilbudet, skal kunne få godkjenning etter nytt grunnlag – profilskole

Akershus fylkeskommune er positive til forslaget, men vil igjen presisere viktigheten av at fag- og 

timefordeling blir lagt opp slik at det vil være mulig å gå over fra frittstående skoler til offentlige 

skoler, og omvendt underveis i løpet. Som departementet presiserer, er vi enig i at forutsetningen 

for godkjenning som profilskole, er at skolen innhold og organisering og ev. pedagogikk skal 

representere noe som er vesentlig annerledes enn hva som er normal praksis i offentlige skoler og 

godkjente skoler på andre grunnlag i loven. 
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Det er også viktig for fylkeskommunen å presisere at det ved søknad om opprettelse av slike skoler 

tas hensyn til demografi og de nærliggende offentlige skolene i området skolen det søkes 

opprettelse av skal ligge i, og at fylkeskommunene blir hørt og tatt hensyn til. Det er allerede stort 

søkerpress på skoler som ligger sentralt til, og det kan være en utfordring for utkantskolene å være 

attraktive for søkere. Opprettelse av frittstående skoler i slike områder vil kunne være uheldig for 

de offentlige videregående skolene. Samtidig er prognosene for fremtiden at det vil en stor 

befolkningsvekst i Akershus, og opprettelse av flere frittstående skoler vil derfor kunne være et 

godt tiltak for å imøtekomme utfordringene dette gir med tanke på at flere ungdommer skal inn i 

den videregående opplæring i fremtiden. 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på i innta i friskoleloven en forskriftshjemmel 

som gir mulighet til å regulere inntak av elever nærmere enn dagens praksis, der 

privatskoleloven ikke har detaljerte regler om inntak av elever.

Akershus fylkeskommune støtter forslaget om å innta i friskoleloven forskriftshjemmel vedrørende 

inntak av elever ved frittstående skoler. Dette vil ivareta rettighetene og sørge for likebehandling av 

søkerne på en bedre måte enn det gjøres i dagens lovverk, der hver skole selv bestemmer 

inntaksreglementet. En slik forskriftshjemmel vil også gjøre det lettere for søkerne og foresatte, da 

det vil være et mer oversiktlig regelverk å forholde seg til. 

Departementet ber om høringsinstansenes syn på om loven bør åpne for at det kan godkjennes 

frittstående videregående skoler spesielt organisert for voksne med rett til videregående 

opplæring 

Akershus fylkeskommune støtter forslaget. Vi vil presisere at det er viktig at 

realkompetansevurderingen fremdeles er fylkeskommunen sitt ansvar ovenfor alle som søker om 

voksenrett, også de som ev. søker på en frittstående skole. Vi synes det er viktig at 

fylkeskommunen behandler alle søknader om realkompetansevurderingen, før søkere til 

frittstående videregående skoler spesielt organisert for voksne kan tas inn ved skolen. Dette for å 

sikre likebehandling 

Med vennlig hilsen

Hilde Dahlberg
seksjonsleder inntak

   Monika Feet
seksjonsleder inntak

Dokumentet er elektronisk godkjent.


