
 

 

Høring om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) 

Høringsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 

 

Innledning 

Foreldreutvalget er tilhenger av en sterk offentlig skole med høy kvalitet. Dette kan best oppnås 
dersom ressursene blir værende i den offentlige skolen og ikke spredd til private skoler.  
Foreldreutvalget mener at ingen skal ha økonomisk fortjeneste av å drive skole, verken gjennom 
utbytte, høy husleie, kjøp av tjenester eller gjennom salg av skolen.  
I distriktene ser vi at det opprettes private skoler der hensikten egentlig er å opprettholde små 
grendeskoler. På denne måten svekkes det lokale selvstyret. Foreldreutvalget ønsker strengere 
regler for godkjenning av private skoler der en godkjenning får vesentlig negative konsekvenser for 
det offentlige skoletilbudet til elevene.  
 
Lovens tittel 

Foreldreutvalget mener det er mindre vesentlig hva loven kalles. Det kan være lurt å tydeliggjøre 
skillet mellom skoler godkjent etter privatskoleloven og skoler godkjent etter § 2-12 i 
opplæringsloven, men frittstående er ikke et egnet ord til å beskrive dette skillet. 
 
Godkjenningsordningen 

Foreldreutvalget støtter presiseringen om at godkjenning ikke skal gis om det vil føre til negative 
konsekvenser for kommunen/vertsfylket. Praktiseringen bør bli strengere enn den har vært i flere 
tilfeller de siste årene. Det er viktig at det lokale selvstyret ikke svekkes gjennom godkjenning av 
private skoler.  
Foreldreutvalget støtter endringen av ordlyden i det første godkjenningsgrunnlaget fra religiøst til 
livssyn slik at ordlyden blir mer i samsvar med gjeldende lovforståelse.  
Foreldreutvalget støtter ikke innføringen av videregående opplæring i yrkesfag som nytt 
godkjenningsgrunnlag. Videregående opplæring i yrkesfag blir godt og best ivaretatt av offentlige 
skoler i kombinasjon med private skoler uten offentlig støtte.  
Derimot er Foreldreutvalget mer positivt innstilt til at profilskole blir et nytt godkjenningsgrunnlag. 
Forutsetningen er at dette ikke blir en lettvint vei til offentlig støtte for aktører som egentlig har andre 
motiver for å starte privat skole med offentlig støtte enn ønsket om spesiell faglig oppmerksomhet. 
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Profilskoler vil kunne bidra til mangfold på linje med skoler godkjent på grunnlag av livssyn eller 
anerkjent pedagogisk retning.  
 
Krav til innhold og vurdering 

Foreldreutvalget støtter forslaget om at frittstående skoler kan benytte timene til valgfag på 
ungdomstrinnet til egne fag.  
 
Kompetansekrav for undervisningspersonalet 

Foreldreutvalget støtter forslagene til endringer i § 4-2 om kompetansekrav til 
undervisningspersonalet.  
 
Inntak av elever 

Foreldreutvalget støtter forslagene til endringer i § 3-1 om reservasjon av et begrensa antall 
elevplasser og muligheten for å gi forskrifter om inntak. 
 
Reguleringen av private skoler som tilbyr videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett 
(toppidrettsgymnas) 

Foreldreutvalget støtter forslaget til klargjøring i loven slik at alle toppidrettsgymnasene behandles 
likt. Det bør ikke være noen overgangsperiode.  
 
Kompletterende undervisning 

Foreldreutvalget støtter forslaget til innstramming i reglene for tilskudd til kompletterende 
undervisning i norsk, samfunnsfag og RLE.  
 
Skolevirksomhet, bruken av skolepenger og statstilskudd, tilsyn, reaksjonsformer mv. 

Foreldreutvalget viser til de innledende kommentarene og støtter forslagene til endringer. 
 
Innføring av karantenebestemmelse 

Foreldreutvalget støtter forslaget om innføring av en karantenebestemmelse. Ingen er tjent med at 
private skoler blir drevet i strid med loven.  
 
Rammebetingelser for godkjente skoler 

I forbindelse med utbetaling av statstilskudd kan 20-dagersregelen for fravær føre til at forvaltningen 
bruker unødvendig mye tid på å behandle søknader og klager knyttet til dispensasjon. 
Foreldreutvalget mener det bør vurderes å innføre mer effektive regler for utbetaling av 
statstilskudd. Reglene må sikre at statstilskuddet går til faktisk opplæring av elever. 
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