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Høringsuttalelse vedrørende ny friskolelov 

Vi viser til vår mulighet til å sende høringsuttalelse i forbindelse med forslag til ny 

friskolelov. Vi har lest gjennom utkastet til den nye loven, og fokuserer i dette høringssvaret 

kun på punktet om å øke minste elevtall fra 15 til 30 elever. For øvrig viser vi til høringssvar 

fra Norsk Montessoriforbund. 

  

Vi vil protestere på det sterkeste mot at det i ny friskolelov legges inn et minimum på 30 

elever for å være berettiget til å motta statsstøtte. Vi mener dagens tall på 15 fortsatt skal 

gjelde. Det finnes ikke noen faglig-pedagogiske argumenter for at minimumstallet skal måtte 

økes til 30. Det foreligger heller ingen skoleforskning som dokumenterer dårligere 

læringsutbytte eller måloppnåelse på små skoler. På små skoler er det en naturlig lek på tvers 

av alder, mens det på større skoler er tilsvarende alderssegregering. I montessoriskolene er 

aldersblanding et pedagogisk virkemiddel der flere alderstrinn går i samme gruppe slik at de 

yngste lærer av de eldste, mens de eldste får prøvd ut sin kunnskap, under kyndig veiledning 

fra montessorilærer, med å lære bort til de minste.  Dette er noe som alle elevene scorer på: 

de lærer å samarbeide på tvers av alder, man blir vant med å hjelpe andre, og det fremmer 

læring. 

På vår skole har vi hatt et elevtall på mellom 22-34 de siste årene, og likevel hevdet oss 

meget godt på f.eks Nasjonale prøver og trivselsundersøkelser. Vi har i gjennomsnitt hatt en 

score som er høyere enn både fylkes- og landsgjennomsnittet på de siste årenes nasjonale 
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prøver. Når elevene herfra går over til den kommunale ungdomsskolen, er 

gjennomgangstonen at elevene fra montessoriskolen både er mer selvstendige og faglig 

sterkere enn elevene som har gått på den kommunale barneskolen.  

  

Vår skole har vært drevet av bygdefolket som friskole i 14 år. For foreldrene er det et reelt 

valg mellom å la elevene gå på friskolen eller i den kommunale skolen. I tilfelle Hamnvåg 

Montessoriskole så tilhører denne skolen en kommunal skolekrets på ca 400 elever og 5 % av 

elevene går på friskolen som ligger i en utkant av denne kretsen. Hadde ikke denne friskolen 

eksistert så hadde noen elever fra første klasse hatt en daglig reisetid på mellom 2 og 3 timer 

til den kommunale skolen. For den kommunale økonomien er det rimeligere med en 

privatskole enn om kommunen selv skulle ha drevet skolen. Fortsatt er det slik at friskolene 

kun får rundt 70% av det det koster å ha en elev i den offentlige grunnskolen når en tar med 

kostnader til skolebygg. 

 

Det er krevende å starte og drive privatskoler i Norge. Det stilles store krav til egenkapital, 

ledelse, pedagogisk kompetanse og foreldreinnsats.  En del friskoler i sentrale strøk starter 

derfor forsiktig med få elever og utvider tilbudet etter hvert. For slike nye skoleinitiativ vil et 

krav om minimum 30 elever være en merbelastning og i noen tilfeller hindre en nyetablering.  

 

Konklusjon: Vi mener at det ikke skal sette noen minste krav til antall elever i den nye 

friskoleloven. Det er mange små privatskoler i landet vårt, og vi ser ingen grunn til at de ikke 

skal få fortsette, sett ut fra resultater, engasjement og trivsel. 

  

Med hilsen styret v/Hamnvåg Montessoriskole  

 

 

  


