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Høringsuttalelse – endringer i privatskolelova. 
 

 
Ringsaker Montessoriskole er den eneste private grunnskolen i Ringsaker kommune. I dag står 
foreldrene i kommunen fritt til å velge om de ønsker at barna sine skal gå på en offentlig eller en 
privat skole og dens alternative pedagogikk. 
 
Elevtall og foreldrenes rett til å velge skole. 
Ved å øke minste elevtall fra minst 15 til 30 elever mener vi det vil bli vanskelig å starte opp og 
drive privatskoler, noe som igjen vil føre til en svekkelse av foreldrenes rett til å velge mellom 
forskjellige skoler. 
 
Trygt og godt nærmiljø 
Videre mener vi at det å ha en skole i nærmiljøet må vektlegges, fremfor skolestørrelsen. Jf. 
barns rett til å gå på skole i nærmiljøet. 
Ringsaker Montessoriskole ble i likhet med mange andre private skoler etablert som følge av 
skolenedleggelser. Gjennom skolens 10 år lange historie har vi vist at skolen har en viktig rolle i 
lokalsamfunnet, både for elevene og resten av bygda. Elevene får gå på nærskolen sin et trygt 
og godt miljø for elevene og de blir integrert i bygda de vokser opp i.  
 
Økonomi og skolestruktur 
Vi mener retten til å velge skole, Jf. artikkel 13-3 i FN-konvensjonen, må vektlegges mer enn 
kommuneøkonomi isolert sett. Statstøtten dekker kostnadene per elev uansett om eleven går 
på en offentlig eller privat grunnskole. Muligheten til å starte og drive privatskoler uten 
statsstøtte er ikke et realistisk alternativ da kostnader knyttet til foreldrebetaling vil være så 
store at det i ikke vil la seg gjennomføre på en mindre privat skole i distriktet. 
 
Et supplement, ikke en konkurrent. 
I likhet med mange andre private grunnskoler rundt om i vårt vidstrakte land er ikke Ringsaker 
Montessoriskole en konkurrent til den offentlige skolen. Ringsaker Montessoriskole er et 
supplement til den offentlige skolen i Ringsaker Kommune, det eneste pedagogiske alternativet 
foreldre i kommunen har å velge i per i dag.  
Forslag om endring fra 15 til 30 elever vil ikke utgjøre betydelige økonomiske konsekvenser 
totalt sett for samfunnet, men for de skolene som omfattes av endringen vil konsekvensene 
være store. 
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Ringsaker Montessoriskole har hatt ett gjennomsnittlig elevtall på 32 elever i per år løpet av 
skolen sin 10 år lange historie. En konsekvens av å sette et minstekrav til elevantall på 30 elever 
kan være at foreldre vil kvie seg fra å søke om skoleplass ved skolen da de vurderer skolens 
videre drift som usikker. 
Gjennom de 10 siste årene har vi opplevd veldig mange fornøyde elever. Elever som har likt å 
følge montessoripedagogikken, elever som har lært å respektere hverandre på tvers av alder, 
sosial bakgrunn og faglig kompetanse.  
 
 
Vennlig hilsen, 
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