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Høring - forslag om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) 

Norges Bondelag står ikke på liste over høringsinstanser men ønsker å avgi høringspunkt 

på grunnlag av at private videregående skoler er meget viktige for landbruksutdanningen. 

Vi tar i vårt høringssvar kun opp synspunkter vedrørende private videregående skoler, ikke 

grunnskoler. 

 

I følge høringsnotatet går vel 7 % av elevene i videregående skole i private skoler. Samlet 

for utdanningsprogram naturbruk går 23 % av elevene i private skoler (tall fra 

Utdanningsdirektoratet for 2012-2013). Når det gjelder yrkesutdanning innen landbruk og 

gartnernæring som er utdanninger med Vg3 i skole går hele 41 % av elevene i private 

skoler (tall fra Utdanningsdirektoratet for 2012-2013). De private skolene er derfor meget 

viktige for landbruket som kompetansenæring.  

 

Kap 2: Norges Bondelag er enig i at navnet på loven bør endres til frittstående skoler. 

 

Kap 3: De private skolene som tilbyr yrkesutdanning innenfor utdanningsprogram 

naturbruk har like høy faglig kvalitet som de offentlige skolene som har det samme 

tilbudet. Vi er derfor positive til videregående opplæring i yrkesfag og profilskole som 

grunnlag for drift av private skoler.  

 

Vi vil også peke på at private skoler med yrkesfag også må gis mulighet å tilby 

studiekompetanse til ungdom som har fullført yrkesutdanning. 

 

Slik yrkesfagene i utdanningsprogram naturbruk har vært organisert til nå har det fungert 

godt både for yrkesfag i skole (landbruk og gartnernæring) og lærefag (bl.a. 

anleggsgartner, skog, hest, hovslager). Vi ser at det kan by på utfordringer å gjennomføre 

vekslingsmodell for lærefag når elevene kommer fra mange fylker men mener at det må 

kunne løses. 

 

Når det gjelder profilskoler vil vi spesielt peke på muligheten for realfagsprofil for 

studieforberedende innen naturbruk.  
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Mange private naturbruksskoler har elever fra mange fylker, noen fra hele landet. Fylket 

der skolen er lokalisert bør derfor ha begrenset mulighet for å sperre for etablering av en 

skole eller utdanningsprogram. 

 

Kap 7: Det er viktig at private skoler med yrkesfag også skal kunne tilby yrkesutdanning 

spesielt organisert for voksne. Vi vil også peke på at generasjonsintervallet gjør at mange i 

landbruket ikke får anledning til å overta gård som unge. Det er derfor viktig at skolene 

også kan tilby yrkesutdanning innen landbruk til voksne uten rett. 

 

Kap 10: Det er viktig at videregående skoler med yrkesfag har god kontakt med de yrker 

de tilbyr utdanning innen. Både offentlige og private skoler må kunne samarbeide med 

næringene om kompetansetilbud for yrkesutøvere f.eks kveldskurs der både yrkesutøvere 

og elever kan delta. Dette må ikke defineres ut som mulig virksomhet for private 

videregående skoler med tilbud innenfor yrkesfag.  

 

Kap12: Norges Bondelag mener at rammene for de private skolene bør være mest mulig lik 

rammene for de offentlige som har samme tilbud, bl.a vedrørende tilskudd og telledato for 

elever.  

 

 

Med vennlig hilsen 

      
Astrid Solberg Solveig Skogs 

 

 

 

 

          

 


