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 Oppgis ved henvendelse 
        

Høringsuttalelse om endringer i privatskoleloven (ny 
friskolelov)       

 Sametinget viser til høring om endringer i privatskoleloven sendt av Kunnskapsdepartementet 
17.10.2014.  
 
Sametinget vil uttale seg om følgende områder:  

 Lovens tittel (kap.2)  

 Godkjenningsordning og krav til innhold og vurdering (kap 3 og 4) 

 Kompletterende undervisning (kap.9)  

Lovens tittel (kap.2)  

Viser til Høringsnotat – forslag til endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) Lovforslag 2.6 side 
6. Det foreslås at tittelen på loven endres fra privatskolelova til friskolelova og uttrykket private 
skolar  til frittståande skolar.  
 
Sametinget har ingen innvendinger mot endring av tittelen. I høringsdokumentet går det 
imidlertid fram at noen private skoler blir godkjent etter privatskoleloven, mens andre skoler blir 
godkjent etter opplæringsloven § 2-12. Ut fra høringsdokumentet kan det forstås slik at de 
”private skolene” som får statsstøtte kalles for frittstående skoler, mens de som ikke får 
statsstøtte (godkjent etter opplæringslova §2-12), fortsatt skal kalles for private skoler. Siden det 
ikke er foreslått å endre begrepet ”private skolar” til frittstående skoler i opplæringsloven, går 
man ut i fra at begge begrepene skal brukes i fremtiden. Vi foreslår at forskjellene på 
frittstående skoler og privatskoler defineres bedre i opplæringsloven og friskoleloven, slik at det 
blir lettere å forstå lovenes innhold.   

Godkjenningsordning og krav til innhold og vurdering (kap 3 og 4) 

Viser til Høringsnotat – forslag til endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) Lovforslag 3.6  
(s.19-20) og lovforslag 4.6 (s. 24)  
 
Rett til opplæring i samisk i privatskole og plikt for privatskole å gi opplæring i samisk  
Vi viser til sitater fra høringsnotatet:  
”Det er en menneskerett å kunne velge alternativer for sine barn” FN-konvesjon 
”Regjeringens utgangspunkt for arbeidet med ny friskolelov er at flere offentlig finansierte 
friskoler kan bidra til økt mangfold og læring mellom skoler. Offentlig finansierte friskoler bidrar 
også til å sikre den enkeltes reelle mulighet til å velge en privat skole.” 
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”Friskoler skal være for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler. Inntaket av elever i 
godkjente friskoler skal være ikke-diskriminerende og saklig begrunnet i skolens 
inntaksreglement.  
 
”Departementet vil presisere at godkjenning av skoler skal skje innenfor de rammene som 
ivaretar hensynet til elevenes rettsikkerhet. Elever i grunnskolen har rett og plikt til opplæring og 
elever i videregående opplæring har rett til opplæring. Godkjenning av skoler kan bare skje 
dersom det tilbudet skolen ønsker å gi, på en tilfredsstillende måte ivaretar elevenes rettigheter. 
Departementet vil spesielt vise til lovens krav til læreplaner, jf. privatskoleloven § 2-3 første 
ledd. Etter denne bestemmelsen skal skolene enten følge den læreplanen som gjelder for 
offentlige skoler eller læreplaner som på annen måte sikrer elevene jevngod opplæring. Den 
dokumentasjonen av opplæringen eleven får ved avsluttet skolegang skal danne grunnlag for 
søknad til videre skolegang og høyere utdanning.”  
 
I det nye forslaget for friskoleloven §2-1 er det foreslått å beholde følgende tekst:  Opplæringa 
skal  vere på norsk eller samisk. Dette kravet gjeld likevel ikkje internasjonale skolar. Viktige 
dokument om verksemda etter lova skal i alle høve vere tilgjengelege på norsk eller samisk.  
 
Sametinget mener at det er bra at det videreføres at friskoler kan gi opplæring på samisk. Men i 
gjeldende privatskolelov står det imidlertid ikke noe om at elevene har rett til opplæring i samisk 
(opplæringslova §6-2 og §6-3) og at privatskolene har plikt til å gi tilbud om opplæring i faget 
samisk dersom samiske elever ønsker det. Dette er heller ikke foreslått i lovendringen til ny 
friskolelov (privatskolelov) til tross for at departementet skriver: Godkjenning av skoler kan bare 
skje dersom det tilbudet skolen ønsker å gi, på en tilfredsstillende måte ivaretar elevenes 
rettigheter.  
 
Sametinget mener retten til opplæring i og på samisk (opplæringslova §6-2 og §6-3)  også skal 
gjelde på friskoler som får offentlig støtte, og at dette må synliggjøres i friskoleloven. Det må 
være et krav at for å bli godkjent som friskole, skal skolen kunne tilby samisk i fagkretsen for de 
elever som har rett til samisk.  
 
Godkjenning av læreplaner 
Departementet foreslår at § 2-3 i privatskoleloven videreføres i friskoleloven.  
 
Slik lyder § 2-3.Krav til innhald og vurdering: Skolen skal drive verksemda si etter læreplanar 
godkjende av departementet. Det må gå fram av planen kva slag vurderingsformer og 
dokumentasjon skolen skal nytte. Skolane skal anten følgje den læreplanen som gjeld for 
offentlege skolar, eller læreplanar som på annan måte sikrar elevane jamgod opplæring, jf. 
opplæringslova § 2-1 første ledd og § 3-4 første ledd. Elles har skolen sin undervisningsfridom. I 
samband med godkjenninga fastset departementet kva for tilbod skolen kan gi, og maksimalt 
elevtal på det enkelte tilbodet. 
 
Departementet kan gi forskrift om krav til læreplanen, vurdering av elevar, klage på vurdering, 
eksamen og dokumentasjon. Departementet gir forskrift om aktivitetar i grunnskolen som ikkje 
er opplæring i fag. Departementet kan også gi forskrift om fritak frå opplæring i sidemålet for 
elevar i grunnskolen som får særleg språkopplæring, om godskriving av tidlegare gjennomgått 
vidaregåande opplæring eller praksis, og om fritak for den praktiske delen av kompetansemåla i 
faget kroppsøving i den vidaregåande skolen. 

Sametinget mener det må gå klart fram i friskoleloven at § 6-4 om innholdet i opplæringa i 
opplæringslova, også skal gjelde for friskoler. Også friskoler har plikt til å gi opplæring om den 
samiske folkegruppa og om språket, kulturen og samfunnslivet til denne folkegruppa i tilknytning 
til de ulike fagområdene. I § 6.4 står det at Sametinget gir forskrifter om innholdet i slik 
opplæring og for forskrifter om læreplaner i samisk.  
 
Sametinget mener at det til § 2-3 i friskoleloven må tilføyes: Det samiske innholdet i læreplaner 
skal være godkjent av Sametinget. Læreplaner i samisk skal være godkjent av Sametinget.   
 
Kompletterende undervisning 
Vi viser til Høringsnotat – forslag til endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) Lovforslag 9.6 
side 44-50.   
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Departementet skriver følgende under punkt 9.4: Departementet mener det er viktig at norske 
statsborgere får opplæring i norsk, samfunnsfag og RLE. Det norske språk og kunnskaper om 
religion og det norske samfunn, er en viktig del av det å være norsk og noe som gjør oss i stand 
til å fungere godt i det norske samfunnet.  
 
Videre står det: Det kan være ulike grunner til at elever går på skole i utlandet. Det kan for 
eksempel være i forbindelse med foreldrenes arbeidssituasjon. Ofte vil oppholdet i utlandet 
være midlertidig, og det er viktig at elevene gis tilbud om opplæring som gjør dem i stand til å 
forstå og fungere godt i det norske samfunnet. Det bør etter departementets vurdering fortsatt 
legges til rette for at norske statsborgere som av ulike grunner går på skole i utlandet, tilbys 
opplæring i norsk, samfunnsfag og RLE. Departementet finner at tilskuddsordningen for 
kompletterende undervisning bør videreføres når det gjelder norske statsborgere i utlandet som 
er elever i det ordinære opplæringsløpet ved grunnskoler i oppholdslandet.   
 
Sametinget mener at det også er viktig at samiske elever får kompletterende undervisning i 
samisk dersom de går på skole i utlandet. De samme argumentene for viktigheten av 
kompletterende undervisning for norske elever som er nevnt ovenfor, gjelder for samiske elever. 
De skal også kunne fungere godt i det samiske samfunnet, og overgangen til hjemskole skal 
ikke bli for vanskelig.  
 
Derfor ber Sametinget om at faget samisk også tas med som et av fagene i hjemmelen for å gi 
tilskudd til kompletterende undervisning, se forslag 9.4 om endring av Privatskolelova §6-4 
Statstilskot til kompletterande undervisning.    

Oppsummering 

Departementet skriver i høringsbrevet: Friskoler skal være for alle som fyller vilkårene for inntak 
i offentlige skoler. Inntaket av elever i godkjente friskoler skal være ikke-diskriminerende og 
saklig begrunnet i skolens inntaksreglement.  
  
Sametinget mener at privatskolen må endres på følgende områder for at samiske elever skal få 
likeverdige mulighet til å gå på friskoler:  

 Retten til opplæring i og på samisk (opplæringslova §6-2 og §6-3)  skal gjelde på 
friskoler som får offentlig støtte, og at dette må synliggjøres i friskoleloven 

 Det må være et krav at for å bli godkjent som friskole, skal skolen kunne tilby samisk i 
fagkretsen for de elever som har rett til samisk. 

 Det må gå klart fram i friskoleloven at § 6-4 i opplæringsloven, om samisk innhold i 
skolen, også skal gjelde for friskoler.  

 Til § 2-3 i friskoleloven må tilføyes: Det samiske innholdet i læreplaner skal være 
godkjent av Sametinget. Læreplaner i samisk skal være godkjent av Sametinget 

 Faget samisk skal tas med som et av fagene som det kan gis tilskudd til kompletterende 
undervisning  

 
Sametinget gjør departementet oppmerksom på at Sametinget har i plenum behandlet 
gjeldende opplærings- og privatskolelov i juni 2014, der Sametingets synspunkter på gjeldende 
privatskolelov fremkommer, dette saksdokumentet er oversendt departementet. Vedtaket blir 
også vedlagt dette brevet, merk at vedtaket er helt til slutt i saksvedlegget.  
 
Sametinget ber om konsultasjoner med Kunnskapsdepartementet før ny friskolelov blir fastsatt.  
 
Dearvvuođaiguin/Med hilsen 
 
 
Brita Oskal Eira Inga Laila Hætta 
fágajođiheaddji/fagleder - vuođđooahpahus seniorráđđeaddi/seniorrådgiver. 
 

 
 
Vedlegg:  
-Opplæringsloven og privatskoleloven – samiske elevers rettigeter (kopi av møtebok fra sak 
behandlet i Sametingets plenum)  


