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Til  
Det kongelige Kunnskapsdepartement 
Opplæringsavdelingen 
P.b 8119 Dep. 
 
 
Høring – forslag til ny Friskolelov 
-lagt fram av Kunnskapsdept. 16.10.14 – høringsfrist 15. jan. 15. 
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Hoeringsdok/2014/14_5053/Hoeringsnotat.pdf  

 
 
Plus-skolen er positive til at det utarbeides en bred enighet om en lov som er til for de 
skoler som skal være et supplement til den offentlige skolen. Mangfoldet i denne 
sammenheng er vesentlig og må ivaretas slik at den er samfunnsnyttig og formålstjenlig. 
Forutsigbarhet er forutsetningene i dagens samfunn for at utdanningen som gis ved 
dagens friskoler blir ivaretatt, dette i alle skoler som ønsker en fleksibilitet innen de 
godkjenninger som blir vedtatt i den nye loven. 
Skolens forslag baseres ut fra de erfaringer som er gjort med ”friskoleloven” gjennom de 
årene som skolen har vært drevet siden 1985, samt de forslag som legges til grunn ved 
denne høringen. 
 
Skolen støtter de forslag som er fremlagt: 
 
- ønske om en varig og forutsigbar lov 
- krav til innhold og kvalitet (ingen rettighet å starte friskole) 
- samme finansiering – 85 % støtte, 15 % skolepenger 
- ikke anledning til å ta utbytte, alt overskudd skal komme elevene til gode 
- endre navn til Frittstående skole (= med statsstøtte), privatskole (uten statsstøtte) 
- friskoler skal gi en jevngod opplæring som de offentlige skolene 
- skolen kan ikke eie/delvis eie et annet rettssubjekt, som driver annen virksomhet. Men 
kan søke om drift av internat, tilleggs virksomhet med eget avd. regnskap. 
 
 

Plus-skolen synspunkter på de aktuelle spørsmål.: 

( departementets spørsmål i blått) 

 

Bør frittstående skoler gis adgang til å tilby Vg3 I skole for elever som ikke 

får læreplass? 

 
Plus-skolens merknad: 

 

Etter snart 30 år og 900 elever som har fullført sitt utdanningsløp med vg3 ( svenneprøve) ved skolen 

så kan vi bare gi vår fulle tilsluttning om at dette blir en realitet igjen. Vi ser at å gi de unge 

tryggheten fra start av ved å kunne få fulløre sin utdanning, gir et minnimalt med frafall ( ca 1,2% på 

30 år) og en høy andel av bestått (ca 98% på 30 år) er i høyeste grad med på å kunne gi et 

evidensbasert svar på hva som virkelig har gitt gode resultater. 
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Vi har helt klare på at at overgangen fra et 3 årig faglig tilbud ved skolen tidligere, til dagens 2+2 

model gjenspeiler det resultat som Ludviksensutvalgets konklusjon stiller seg bak: 

 

 Det kreves mange flere timer med å bli en yrkesutøver som kan livnære seg og gjøre samfunnsnytte 

ved å ivareta den immatrielle kulturarven for oveskuelig fremtid, 10.000 timer! 

 

Skolen stiller seg også positiv til å kunne tilby et 2 årig vg3 løp på skolen for å kunne gi de unge en 

mestringsfølelse og ikke bare en gjennomføringsevne til bestått fagprøve. 

Vi ser at det å kunne tilby flere timer med å bli trygg på sitt fag gir utslag i mindre frafall/ stryk, samt 

vilje og evne til å etablere en bærekraftig bedrift som ivaretar faget og ta inn fremtidige lærlinger. 

For at yrkesfagene skal få tilbake sin status er det nå meget viktig at det gis en mulighet for 

utdanningsinstitusjonene å gi et reelt tilbud som varer lengre enn neste reform. 

Det er også viktig at fagene ser verdien av å ha en lærling og det må i det videre arbeidet legges 

tilrette for at slikt kan skje gjennom gode økonomiske rammer, og at et vg3 løp i skole blir sidetillt 

med lærling I bedrift. 

 

 

 
 

 

Kap.3: Godkjenningsordningen  
I tillegg til de tidligere i § 2-1 a – g, så foreslås h) Yrkesfagskoler i) Profilskoler 

 

Plus-skolens merknad: 

 
Skolen er positiv til at godkjenningsgrunnlaget utvides med yrkesfag og profilskoler.  
For å ivareta yrkesfaglige studieretninger som legges ned er det nå viktig i gi friskolene 
den mulighet for å ivareta et yrkesfag , samt å øke mangfoldet i skoletilbud, derigjennom 
øke skoletilbudet i Norge. 
 

Departementet må åpne for at Profilskoler og Yrkesfagskoler skal kunne få godkjent 
egne læreplaner og tilby noen flere undervisningstimer/arbeidstimer enn det totale 
timetallet som tilbys i den offentlige skolen, og kunne gi tilsvarende økning i tilskuddet 
til skolen, slik at det er mulig for elevene å få det læringsutbyttet som disse skolene har 
som mål. 
 
Skolen er positiv til en profilskole ved at fleksibilitet og en gjennomførings evne sammen 
med næringslivet ses i sammenheng.  

 
Ved å tilrettelegge for flere modeller for gjennomføring vil det bare være positivt med 
tanke på å være fleksibel i utdanningsløpet slik at flere gjennomfører. Dette vil også 
sikre at flere vil satse på en vekslingsmodel som er tilpasset og derigjennom sikre 
elevene et utdanningsløp som er tilrettelagt føre utdanningen starter. 
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Kap. 7: Opplæring for voksne  
Departementet ber om høringsinstansenes synspunkter på om loven bør åpne for at 
det kan godkjennes frittstående videregående skoler spesielt organisert for voksne 
med rett til videregående opplæring.  
 

Plus-skolens merknad: 

 

 
Plus-skolen har siden oppstart I 1985 hatt en blanding av alderssammensettninger i sine 

klasser, dette gir et læringsmiljø med et større utbytte, da det foregår en tverrfaglig utveksling 

av kompetanse på flere nivåer i skolen. Skolen mener at en egen skole for voksne svekker 

rekrutteteringen til de andre godkjenningsgrunnlagene.  

Skolen mener at det er viktig at alle voksne med/ uten rett, må kunne få anledning til å ta 

yrkesfagutdanning på lik linje med de med ungdomsrett.  

Vi har over en 30 år periode sett at det i hovedvekt er voksne med/ uten rett som søker seg til 

et yrkesfag, gjerne etter endt allmenfagsutdanning. Det er meget viktig at det gis et tilbud 

både i offentlig og privat sektor til voksne med/ uten rett, da dette er med på å opprettholde 

yrkesutdanningen idag, samt muligheten til å videreutdanne seg innen faget ved flere fagbrev. 

Da må det åpnes for at de som har fullført videregående skole kan få ta noen år til, fordi 
vi har lagt yrkesfagutdanningen på videregående skoles nivå i Norge. I dag kan en med 
fagbrev som ønsker videreutdanning, søke seg på fagskole eller høyskole, men det betyr 
en mer teoretisk tilnærming til faget. Det må være mulig for en som har fullført 
studiespesialisering på videregående skole å kunne ta en yrkesfaglig utdanning.  
 
Ved skoler som er godkjente etter 2-1 g: små og verneverdige handverksfag, så må 
voksne uten rett få status som fulltidselever, ellers får ikke disse utdanningstilbudene 
nok søkere. Dette vil også ramme de unge som ønsker å ta en utdanning i slike såkalte 
kulturhandverksfag, og dette kan også ramme profilskoler og andre yrkesfagskoler.  
 
I dagens privatskolelov er det noen skoler som har godkjenning for å ta inn voksne uten 
rett, for å sikre rekrutteringen til små handverksfag/kulturhandverksfag. Disse skolene 
har fått godkjenning på et antall voksne som baserer seg på det elevtallet skolen hadde i 
2004/05. Dette er et vilkårlig tall som ble valgt i en gitt politisk situasjon, men når dette 
tallet står fast så hindrer det disse skolene i å utvikle seg, tilby flere fag. Disse skolene 
fikk godkjenning for å ta inn voksne elever for å kunne ta den nasjonale oppgaven å 
rekruttere og utdanne handverkere/fagarbeidere i de små verneverdige 
handverksfagene, som vi har forpliktet oss til å sikre for framtida. Plus-skolen mener at 
alle skoler som gir tilbud i disse små handverksfagene, må kunne ta inn voksne som 
fulltidselever, ikke begrenset av et vilkårlig tall. En slik endring vil ikke ha vesentlige 
økonomiske konsekvenser, da dette gjelder noen få fag med lav rekruttering. 
 
Ved inntak av elever til en privat skole så er det krav om realkompetansevurdering av 
voksne elever i dets hjemfylke før eleven kan tas inn. Dette er en umulig prosess da 
fylkene ikke prioriterer de private aktørene, da disse skolene har som regel å ha hele 
landet som inntaksområde. 
Inntaket vil da ikke være klart før en oppstart av det nye året og alle parter vil lide under 
disse forutsetningene. 
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Det gis rom for at inntaksreglementet kan inneholde krav om opptaksprøver eller 
intervju, så da er det mer realistisk at skolen vurderer søkerens kompetanse, eventuellt i 
samarbeide med skolens hjemfylke. Plus-skolen har tidligere hatt opptaksprøver med en 
meget positiv erfaring for begge parter, dette gjennom informasjon og en reell utprøving 
av faget på et tidlig tidspunkt, som gir søkeren en tidlig indikasjon på om dette var et 
riktig valg. Dette er ingen form for segregering/ tvert imot så vil det være mindre 
droppout og flere bestått fagprøve ved et inntak som baseres på egnethet enn 
poengsum. 
 
 

10. Skolevirksomhet, bruken av skolepenger og statstilskudd, tilsyn, 
reaksjonsformer mv.  
 

10.2:  
 
Plus-skolens merknad: 
 
Skolen støtter forslaget om at utleie av lokaler som skolen bruker til daglig, forutsatt at 
disse lokalene ikke er i bruk, for eksempel på kveldstid og i skolens ferier og at en slik 
utleievirksomhet ikke er til hinder for skolens virksomhet. Dett er et viktig punkt med 
tanke på flerbrukstanken/ utnyttelsesgraden og at det gis mulighet for andre til å 
benytte seg av skolens fasiliteter. Dette er også en markedsføringskanal som indirekte 
kan øke interessen for skolen. 
 

10.5: Minste elevtall ( § 2-2 tredje ledd) 
 
Plus-skolens merknad:  
 
Skolen er enig i at det bør være såpass mange elever at det blir et godt og utviklende 
miljø på skolen, både for lærere og elever. Det er imidlertid bra at det åpnes for unntak 
for skoler i små handverksfag og skoler for funksjonshemmede, der elevtallet kan 
variere mye fra år til år. Det er derfor viktig at det ikke kreves et minimums elevtall, da 
dette kan være til hinder for små fag i den kommende godkjenning. Det bør vurderes om 
profilskoler også bør kunne unntas fra minimumsantallet. Og det er viktig at de skolene 
som i dag har få elever, bør få mulighet til å utvide utdanningstilbudene. 
 

12. Rammebetingelser for godkjente skoler 

Forslag om kapitaltilskudd, i stedet for rentekompensasjon  
Tilskudd til spesialundervisning: ingen tilskudd fordi kommuner og f-kommuner har 
ansvaret for dette. Telling av elever fortsatt 2 ganger i året. 
 
 
Plus-skolens merknad: 
Økt kapitaltilskudd, utregnet etter antall elever, blir svært lite for små skoler. Tilskuddet 
beregnet etter KOSTRA tallene gir ikke et reelt bilde av de kostnadene som en Privat 
skole har da disse beregningene ikke tar hensyn til bygninger, investeringer og 
renteutgifter. Skolen kan heller ikke søke på investeringer som er nødvendig for å gi et 
”jevngodt” utdanningstilbud jfr. De offentlige skolene. 
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Skolen mener at  friskolene må få en mer forutsigbar økonomisk situasjon. Friskolene 
har bare tilskudd pr elev fra staten og skolepenger pr elev, ingen grunnfinansiering som 
de offentlige skolene har. Vi mener det er nødvendig å innføre et basistilskudd til 
friskolene, slik at det blir mer forutsigbare og varige rammer for driften, både for elever 
og lærere. 
Dette er spesiellt merkbart ved SVV skoler som ikke har den økonomiske ryggraden til å 
kunne forskuttere kostnader. 
 
Skal friskolene gi en jevngod utdanning, så må de også kunne tiltrekke seg dyktige 
lærere. Med usikker økonomi kan friskoler bli en utrygg arbeidsplass, og også slite med 
å holde utstyr, maskiner, lokaler og undervisningsmateriell oppdatert. Hvis det blir 
godkjent å etablere nye profilskoler og yrkesfagskoler, så kan det være tilbud som vil 
være ressurskrevende, både i forhold til utstyr, lokaler og personalressurser. Plus-
skolen opplever uforutsigbar økonomi som svært utfordrende for drift og videre satsing 
på å utvikle tilbudene ved skolen. 
 
Kostnader til spesialundervisning trekkes fra tilskuddsgrunnlaget fordi det er 
kommunene som har utgiftene til spesialundervisning også for elever ved friskoler. Vi 
mener at selv om kommunen har ansvar for dette, så er det mye oppfølging og 
administrativt arbeid som friskolene må utføre for at eleven skal kunne motta 
spesialundervisning, uten noen form for tilskudd for dette. Friskolene har like stor del 
av elever som trenger ekstra tilrettelegging som det offentlige. Det bør være en ressurs 
man kan bli tildelt ved å dokumentere arbeid med spesialundervisning. 

 
12.5 20-dagersregelen  
Plikter skolen å beholde elever den ikke mottar statstilskudd for 
 
Plus-skolens merknader: 
 
Denne regelen er et tveegget sverd som gjør det vanskelig på flere punkter deriblant at 
det krever skolen for ressurser som kunne vært benyttet til andre formål, men det gjør 
også at skolens ansatte strekker seg lenger med tanke på å få elevene til å gjennomføre 
sitt utdanningsløp. 
Det at skolen mister sitt tilskudd for vårsemesteret dersom eleven har nådd 20 dagers 
fraværet sitt i f.eks. slutten av Mai og skolen har brukt resurser  som en ikke får betalt 
for er ikke forutsigbart for noen. Det må kunne gå å ha en slags form for 
trappeberegning utfra når på året eleven når 20 dagers udokumentert fravær, samt en 
grunnfinansiering som ikke påvirkes at en elev slutter.  Skolen tror at denne ordning 
sporer til en kreativ måte å føre fravær på som kunne vært unngått for alle parter.  
 
 
 
Gamle Fredrikstad 13. Januar 2015-01-11 
 
 
Knut Western        Bjørn Tønnesen 
Styreleder         Rektor 
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