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Vedrørende Høringsnotat – forslag til endringer i privatskoleloven 

(«ny friskolelov»), pkt. 10.5 Minste elevtall (§ 2-2 tredje ledd). 

 

Pr. i dag er det slik at dersom en privatskole har færre enn 15 elever tre skoleår i 

sammenheng, vil skolen miste sin godkjenning. Bestemmelsen sier ikke noe om hvor mange 

elever en skole må ha for å få godkjenning, imidlertid har forvaltningspraksis vært slik at 

denne bestemmelsen har ledet til at det ikke godkjennes nye skoler med elevtall på færre enn 

15 elever. 

I forslaget til ny privatskolelov foreslås en endring i elevtall fra 15 elever til 30 elever for at 

skolen skal beholde sin godkjenning.  

Det må her påpekes at en slik endring kan gi øvrige, ikke- ønskede konsekvenser: 

Det vi først og fremst ønsker å gjøre oppmerksom på i denne forbindelse, er at en slik endring 

av elevtall kan legge føringer for hva myndighetene i fremtiden vil kunne oppfatte som små, 

offentlige skoler. Elevtallsgrensen i privatskoleloven kan påvirke hva de enkelte kommunene 

synes er for små skoler, og i neste omgang bruke dette som et argument for nedlegging av 

offentlige skoler. 

I pkt. 10.5.2 i gjeldende Privatskolelov diskuteres hvorvidt et visst antall elever er nødvendig 

forutsetning i forhold til å tilby både elever og lærere et godt faglig miljø, samt at for at det 

skal kunne kalles en god skole må det være et visst læringsfellesskap. Noen hevder at disse 

faktorene må være tilstede for at en skal anse en opplæring som pedagogisk forsvarlig. En del 

av diskusjonen handler også om administreringen av statens ressurser –hvorvidt disse utnyttes 

bedre med et visst elevtall.  

Dette er påstander som ikke er dokumentert gjennom forskning. Det er ingen forskning som 

viser at små skoler er dårligere enn store skoler – hverken faglig, pedagogisk eller sosialt. 

Tvert imot viser forskning at dersom det kan påvises noen forskjell på små og store skoler, er 

det i de små skolenes favør. 

Basert på det ovennevnte, mener vi at det ikke kan settes noen elevtallsgrense for hva som er 

en god skole.  

Videre er det slått fast i Opplæringsloven at alle har krav på å gå på skole i sitt nærmiljø. 

Dersom en innfører et høyere elevtall i forhold til å få/ beholde godkjenning på privatskole, 

vil dette kunne slå svært uheldig ut i et lite samfunn hvor den offentlige skolen nedlegges/ 

trues nedlagt, og dersom innbyggerne på eget initiativ ønsker å få på plass en privatskole som 

et alternativ –for at barna skal kunne gå på skole i sitt nærmiljø.  Dette er en særlig aktuell 

problemstilling for flere kommuner på Vestlandet, hvor folk bebor øyer og andre vanskelig 

tilgjengelige områder infrastrukturmessig, og hvor trusselen om nedlegging av offentlige 

skoler er høyst reell. 
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For øvrig skal det nevnes at det i den offentlige skolen har det aldri vært noen elevtallsgrense.  

Imidlertid hadde staten frem til 1986 ansvaret for driften av de offentlige skolene ved 

øremerking av midlene til kommunene. Da fikk alle skoler med minst 6 elever automatisk 

statstilskudd.  

Før 2007 var der heller ingen krav om minste elevtall i privatskoler. 
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