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Høring - forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) 
 

Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening (GNUF) er en interesseorganisasjon for norske 
skoler i utlandet som mottar statsstøtte. De 9 medlemsskolene har tilhold i Spania, Belgia, 
Frankrike og England.  Vi har valgt å lage en felles tilbakemelding på høringsuttalelse om;  
- forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) 
 
Seg imellom har skolene ulike særpreg;, noen skoler gir tilbud innenfor hele det 13-årige 
opplæringsløpet, noen har bare grunnskole og noen av disse har tett tilknytning til en 
internasjonal eller annen nordisk skole i sitt undervisningstilbud for videregående skole. 
 

I prinsippet vil GNUF arbeide for at den nye friskoleloven med forskrifter skal være lik i 
ordlyd for norske skoler i Norge som for norske private skoler i utlandet. Det finnes etter vår 
mening ingen rimelig grunn til at denne forskjellsbehandling med at står; ”gjelder ikke 
norske skoler i utlandet” under lov- eller forskrift til friskoleloven. Vi tar til etterretning at i 
denne høringen blir ikke dette spesifikt berørt i noen av de kapitelene hvor det er bedt om 
en uttalelese, derfor vil vi be om at Kunnskapdepartementet utreder og begrunne hvorfor 
denne ordlyden er nødvendig i friskoleloven når dette gjelder skole- og utdannelse for 
norske barn og ungdommer som skal ha like rettigheter når skolene er godkjent på like vilkår 
med private skoler i Norge. 
 
Etter at medlemskolene nå har kommet med innspill til høringen, vil GNUF videreføre en del 
av skolens syn i denne høringen overfor departementet for å få en endring i friskoleloven. 
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Konklusjon på høringsuttalelsen fra GNUF blir; 

Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening (GNUF) støtter de fleste foreslåtte 
endringsforslag i høringen til en ny friskolelov, men GNUF vil komme med følgende forslag til 
endringer;. 
 

3.6 Lov forslag - med forslag til endring og ny tekst i friskolelovens § 2-1 
annet ledd; 
 

- 3.4 Departementets forslag  
Departementet foreslår at godkjenning etter friskoleloven kan gis etter en 
skjønnsmessig vurdering. Gjeldende krav til grunnlag beholdes, men begrepet 
”religiøst” i loven foreslås endret til ”livssyn”. I tillegg foreslår departementet at det 
innføres to nye grunnlag; videregående opplæring i yrkesfag og profilskoler.  
Godkjenning av en friskole er betinget av at godkjenningen ikke vil medføre negative 
konsekvenser for vertskommunen/fylket eller at andre særlige grunner tilsier at 
godkjenning ikke bør gis. 
 

- Begrunnelse for endringsforslag fra GNUF 
 

De norske skoler i utlandet som ikke har godkjenning for VG2 og VG3 må få retten til å tilby 
videregående opplæring ved de skoler hvor de allerede har godkjenning for VG1. 
Det er meget uheldig og urimelig situasjon med at dette medfører at elever må avbryte ett 
påbegynt utdanningsløp allerede etter ett år med de konsekvenser det kan få og samtidig 
har skolen store økonomiske og faglige utfordringer med å få ansatt den rette kompetansen 
i kollegiet med bare ett års undervisning på VG1.  
Med dagens lovtekst er det ikke tvil om at godkjenning slik den er i dag fører til en rekke 
negative konsekvenser for elever, skolemiljø, ansatte, foreldre og skolen, og derfor bør loven  

§ 2.1 annet ledd i friskoleloven bokstav e), endres og tilsiktes dit bort at denne urimeligheten 
blir fjernet med umiddelbar virkning. 
 

Forslag fra GNUF til endring og ny tekst i friskolelovens § 2-1 annet ledd; 
 

- i bokstav e) norsk grunnopplæring i utlandet, grunnskole og videregående 
opplæring 
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7.3  Inntak av voksne – forslag til endring i friskolelovens § 3-1 annet ledd 
siste linje; 
 

 - Departementets vurderinger 
Inntak av voksne med rett til videregående opplæring 
Departementet foreslår ingen endringer i reglene om inntak av voksne med rett til 
videregående opplæring. Forutsatt realkompetansevurdering kan voksne med rett 
fortsatt tas inn til frittstående videregående skoler prioritert etter ungdom med rett. 
Det betyr at de voksne, som i dag, tas inn som elever, og at de ikke har rett til den 
individuelle tilpasningen som ligger for voksne i opplæringsloven § 4A-3. 
 
- Begrunnelse for endringsforslag fra GNUF 
 

De norske videregående skoler i utlandet som har kapasitet til å ta inn voksne med rett til 
videregående opplæring, MÅ få den retten.  Skolene har undervisnings-kompetansen, 
lokalene og det er sløsing med ressurser og ikke å kunne ta inn voksne med rett.  Dette ville 
også gi en berikelse for klasse- og skolemiljøet generelt med blant annet med mulighet for 
en litt annen miks i elevantall i klassen, med at noen voksne med ulik livserfaring kan være 
med på å gi ett rikere klassemiljø i et skoleløp som tradisjonelt nå har fått ett stort frafall av 
elever. 
Derfor bør det etter GNUFs vurdering legges til rette for at norske voksne statsborgere med 
rett til videregående opplæring, og som av ulike grunner oppholder seg i utlandet, må kunne 
tilbys retten til videregående opplæring for å ta hele fag ved en norske videregående skole 
når det er kapasitet på trinnet, prioritert etter ungdom med rett. 

 

GNUF ber om å få strøket og fjernet følgende i friskolelovens § 3-1 annet ledd 
siste linje;  
 

- Norske vidaregåande skolar i utlandet kan ikkje ta inn vaksne. 
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Friskoleloven § 3-7 Skyss m. m  
 
Skyss- og losjigodtgjørelsen for norske skoler i utlandet ble fjernet ved ny lov i 2007.  
Begrunnelsen for at skyss- og losjigodtgjørelsen opphørte, var at den var administrativ 
krevende og at ordningen var for dyr (iht. Innst. O. nr. 88 (2006-2007)). 
 

Begrunnelse for endringsforslag fra GNUF 
 
GNUF mener at når skyssgodtgjørelsen opphørte, rammet det økonomisk uheldig for noen 
familier med barn ved norske skoler i utlandet. Det er en kjensgjerning at ved noen skoler 
går elever med foreldre som dessverre ikke er økonomiske ressurssterke av ulike grunner, 
dette kan f. eks være fordi eleven og/eller foreldre oppholder seg i kortere eller lengre tid i 
ett varmere og mildere strøk av helsemessige gode grunner, og de familier som f. eks mottar 
ulike trygdeytelse kan rammes urimelig på grunn av svak økonomi, noe som vi mener 
lovendring i 2007 ikke tok nok hensyn til, med at den rammet de svakeste. 
 
 

- GNUF ber om at departementet gjeninnfører statstilskuddet til skyssordningen 
for norske elever i utlandet, eller at det vurderes en mulighet for behovsprøvning 
for tildeling av tilskudd til skyssgodtgjørelse. 

 

 
Mvh 
 

for Godkjente Norske Utenlandsskolers Forening (GNUF) 
 
Terje A. Engdahl (sign) 
Leder GNUF 
 
På vegne av følgende skoler: 
Den Norske Skole Costa Blanca, Spania 
Den Norske Skolen Malaga, Spania    
Den norske skole Gran Canaria (Colegio Noruego, Spania)   
Den Norske Skolen i Rojales, Spania 
Den norske skolen i Albir (Costa Blanca Undervisning, Spania)   
Den norske skolen i London (The Norwegian School in London, England)  
Den norske skolen i Brussel, Belgia 
Den norske skolen i Paris (Lycée International, Section Danoise et Norvegienne, norsk avd., 
Frankrike) 
Den norske skolen SHAPE (SHAPE International School, Norwegian Section, Belgia) 
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