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Høring - endringer i gjeldende privatskolelov. 
 
 
Den foreslåtte endringen i privatskoleloven, om å øke elevgrunnlaget fra 15 til 30 elever som 

grunnlag for å søke statsstøtte, vil direkte påvirke muligheter til å oppretholde levedyktige små 

samfunn der lokale skoler står sentralt. Den foreslåtte endringen vil muligens også påvirke 

lokalpolitikernes syn på hvilke skoler som har livets rett utifra størrelse. Så langt vi kjenner til finnes 
det ingen forskning som legitimerer et krav om en nedre grense på 30 elever hverken faglig, peda-
gogisk eller sosialt. Det er nettopp de små avsidesliggende stedene som virkelig trenger mulighe-
ten for å kunne opprette private skoler. Om den muligheten blir borte øker faren for at disse sam-
funnene forsvinner. 
 
Vestre Sandøya skole har vært truet av nedleggelse i en årrekke pga. kommunens dårlig økonomi. 
Vestre Sandøya skole er en offentlig skole lokalisert på Vestre Sandøya i Tvedestrand kommune, 
og har pr. i dag 12 elever fordelt på 1.-4. klasse. Skolen er organisert som en avdeling av Tvede-

strand barneskole der Sandøya skoles elever sokner til fra 5. klasse. Det sterkeste argumentet for 

å opprettholde Vestre Sandøya skole har vært kvaliteten på undervisningen, samt at alternativet 
for disse elevene er en farlig reisevei på opptill 3 timer daglig.  
 
Vestre Sandøya skole er helt sentral for bosetting på Vestre Sandøya som i dag representerer et 
stykke kystkultur som et av få levende bilfrie øysamfunn uten broforbindelse. Antall elever ved 

skole har ikke vært høyere enn 20 siden fraflyttingen på 60 tallet. Elevgrunnlaget på øya har holdt 

seg stabilt mellom 12 og 20 elever i de siste 30 årene. Endringen i elevgrunnlaget som er foreslått i 

den nye privatskolelov vil gjøre det umulig å søke om å etablere en privatskole i vårt lokal miljø 

dersom nedleggelse blir et faktum 
 
Med vennlig hilsen FAU v/Vestre Sandøya skole; 
 
Veronica Pajaro 
Jan Helstrand 
Tamara Kaarup 
Tove Hage Aargaard  
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