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Kunnskapsdepartementet 

 

Sendt til: postmottak@kd.dep.no  

 

 

         Østby, 14. januar 2015 

 

 

Høringsuttalelse i forhold til endringer i privatskoleloven 
 

 

Østre Trysil Montessoriskole velger å sende inn egen høringsuttalelse der vi tar opp flere 

aspekter ved de foreslåtte lovendringene og belyser noen av de konsekvenser de kan få i vårt 

tilfelle. 

Vi viser ellers til Norsk Montessoriforbunds høringsuttalelse på vegne av alle sine medlems-

montessoriskoler. Dette gjelder også oss. 

 

 

Minste elevtall 30 elever 

* Forslaget om å øke minste elevtall fra 15 til 30 elever (privatskolelova § 2-2 tredje ledd og 

høringsnotatets punkt 10.5). 

Mange Montessoriskoler vil bli berørt av dette! Også vi per nå, siden vi er akkurat i underkant 

av 30 elever. 

  

Montessoripedagogikken er tilrettelagt nettopp for blandede aldergrupper og passer derfor bra 

på mindre skoler. 

 

 

Retten til å velge 

* Valgfrihet vil bli lidende der private skoler da ikke lenger kan drive og være et reelt 

alternativ og gi foreldre/foresatte valgfrihet for ens eget barn i forhold til skolevalg. 

Vertskommunen vår har heller ikke fritt skolevalg og for de som da ønsker alternativ til en 

stor kommunal skole vil det ikke finnes noen valgfrihet lenger. 

 

* Friheten til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige 

myndigheter, har regjeringen forpliktet seg til å respektere. Forpliktelsen forutsetter at skolen 

oppfyller minstekrav til undervisning fastsatt eller godkjent av staten – det gjør vår skole. Vi 

har hele tiden vært opptatt av å levere kvalitet. Men med økning av elevtallet til minimum 30 

elever står vi i fare for å måtte legge ned. Forpliktelsen til å respektere foreldre/foresattes 

valgfrihet vil da altså ikke gjelde i vår kommune. Vi forventer at en slik valgfrihet skal gjelde 

uansett hvor du bor i Norge. 

 

* Vår montessoriskole ligger i en stor geografisk kommune. Mange av våre elever vil ved en 

eventuell nedleggelse av vår skole få relativt lang skolevei. Dette gjelder nok ikke bare oss, da 

Norge består av langt mer en folketette kommuner. 
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Fysisk aktivitet 

* Det oppfordres fra myndighet og sentralt hold om tilrettelegging for at barn skal være i 

fysisk aktivitet. Fra Helsedirektoratet; Alle barn og unge bør være i variert fysisk aktivitet 

minst 60 minutter hver dag for å sikre god helse og normal vekst og utvikling. I tillegg 

kommer en rekke helsegevinster når barna blir eldre. 

Med riktig mengde fysisk aktivitet får barn og unge bedre motorikk og konsentrasjon til lære 

 

* Fysisk aktivitet får våre elever gjennom skoledagen da det er lagt opp slik at de har en hel 

utetime hver dag. Vår montessoriskole har også fine opplegg med bruk av nærmiljøet og 

lokalkulturen innflettet ulike fag. Skolens uteområde med universelt utformede lekeapparater 

med kapasitet oppfordrer og bidrar også til fysisk aktivitet for våre elever. I tillegg sykler, går 

eller sparker mange av elevene daglig til og fra skolen. Vi kan ikke se at det er til det bedre å 

bruke denne tiden på buss daglig til og fra en kommunal skole som ikke har det samme 

tilbudet i forhold til jevnlig fysisk aktivitet. 

 

 

Kun kommunal skole som alternativ 

* Hvis vi blir tvunget til å legge ned vår skole vil alternativet for våre elever være at de må gå 

på en kommunalskole i stedet, da det ikke finnes andre og større montessoriskoler eller 

private skoler i kommunen. 

 

* En kommunal barneskole som ikke har plass til å ta imot eleven fra vår skole, da det er gjort 

endringer i skolestrukturen i kommunen og flere kommunale barneskoler er lagt ned. Det vil 

ikke gi en god løsning for noen av elevene, verken de som kommer fra en montessoriskole / 

privat skole eller de som går på den kommunale skolen fra før. 

 

 

Andre punkter 

* Innrapportering av elevtall to ganger i året. Vi støtter dette. Vi har i flere av våre driftsår tatt 

inn elever underveis i løpet av året, ved telling to ganger i året ville tilskuddet fulgt barna og 

gitt oss noe mer spillerom til å gi et best mulig tilbud selv om vi utvider gruppene. 

 

* Vertskommunenes uttalelse ved etablering av montessoriskole / privat skole skal tillegges 

mer vekt, slik vi leser lovforslaget. Det vil etter vår erfaring kunne gjøre det vanskeligere for 

private skoler å etablere seg da kommunens administrasjon kan være i mot etablering av det 

de oppfatter som konkurrent til deres egne kommunale skoler.  

 

 

Et reelt alternativ 

* Vi anser oss selv som et flott supplement til kommunal skole, her jobbes det mer med 

konkret materiell og ikke bare teoretiske bøker. Montessoripedagogikken og bruk av konkret 

materiell gjør det lettere å forstå abstrakte ting. 

 

* Ved bruk av materiell er det mulig for elevene å få ulik innfalsvinkel til en problemstilling, 

de vil da ha større mulighet til å kunne forstå og lære. 
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Vi har et genuint ønske om å være et reelt alternativ i vår kommune – ikke ta fra 

oss den muligheten ved å øke minste elevtall til 30! 
 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Connie Bjørseth 

styreleder 

Østre Trysil Montessoriskole 
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