
Til Kunnskapsdepartementet 

postmottak@kd.dep.no 

Egersund/Kristiansand, 17. desember 2014 

 

HØRINGSUTTALELSE 

Vi viser til høringsbrev datert 17.10.14 angående forslag om endringer i privatskoleloven (ny 

friskolelov). Vi har lest gjennom høringsnotatet, og vi ønsker å fremme noen synspunkter i 

forhold til følgende fire forhold: 

1. Om godkjenning av nye friskoler. På side 15 i høringsnotatet står det følgende: I 

vurderingen av om en søknad skal innvilges mener departementet derfor det må gjøres 

en avveining der hensynet til å åpne for at det kan etableres friskoler må avveies mot 

hensynet til de offentlige skolene og driften av disse i vertskommunen/vertsfylket. Vi 

skjønner at kommuner og fylkeskommuner må få anledning til å uttale seg når det er 

snakk om å etablere nye friskoler. Samtidig vil vi peke på at de lokale myndighetenes 

eventuelle innsigelser må vurderes opp mot den religionsfriheten vi har i Norge til å 

kunne etablere kristne skoler. Retten til å kunne etablere kristne skoler må, etter vår 

mening, være tungtveiende når departementet skal vurdere godkjenningen av eventuelt 

nye kristne friskoler. 

 

2. Krav til innhold og vurdering. På side 24 i høringsnotatet står det at departementet vil 

foreslå at frittstående skoler kan benytte timene til valgfag på ungdomstrinnet til egne 

fag. Dette forslaget ønsker vi å støtte, selv om vi i skrivende stund er usikre på om vi 

vil benytte oss av muligheten. Dersom vi har forstått forslaget riktig, kan vi som en 

kristen skole bruke timer til valgfag for å styrke vårt eget kristendomsfag. Det ser vi 

på som et godt forslag. Det er interessant for oss å vite om vi kan benytte denne 

muligheten til å bestemme at alle elevene skal ha kristendom som valgfag for 

eksempel ett av årene på ungdomstrinnet. 

 

Vi er også klar over muligheten vi har til å omdisponere inntil fem prosent av 

årstimetallet for å styrke et fag for hele klasser, grupper eller årstrinn i grunnskolen, 

jfr. side 22 i høringsnotatet. Denne muligheten har vi foreløpig ikke benyttet oss av. Vi 

har i stedet hatt økt timetall ved våre skoler for å opprettholde et ønsket timetall i 

kristendom. 

 

3. Kompetansekrav for undervisningspersonalet. På side 28 i høringsnotatet står det at 

religiøse skoler ikke har benyttet seg av muligheten til å søke godkjenning om 

tilleggskompetanse for de ansatte. Det har vært en sovende regel. Departementet 

foreslår derfor å fjerne denne bestemmelsen. Vi vil i den forbindelse nevne at våre 

lærere de siste årene har tatt tilleggsutdanning i kristendom – i tillegg til den ordinære 

grunnskolelærerutdanningen. Flere av våre lærere har tilleggskompetanse – selv om vi 

ikke har søkt om å få tilleggkompetansen godkjent som et krav til våre ansatte. Med 

bakgrunn i dette ønsker vi å opprettholde punktet om tilleggskompetanse i 

privatskoleloven.  

 

På side 28 i høringsnotatet henvises det til at private skoler innenfor 

arbeidsmiljølovens rammer har anledning til å sette vilkår om særskilt livssyn dersom 

dette har et saklig formål. Denne muligheten er svært viktig for oss å ivareta. Våre 

skoler er i vesentlig grad menighetsskoler, selv om vi også har hele landet som 

inntaksområde. Det er viktig for oss å kunne opprettholde anledningen til å sette vilkår 
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om særskilt livssyn for de ansatte. Vi vil foreslå at denne retten også omtales i 

privatskoleloven. 

 

4. Minste elevtall. På side 64 i høringsnotatet står det at departementet foreslår å øke 

elevtallsgrensen til 30. Eksisterende skoler vil miste sin godkjenning dersom elevtallet 

er lavere enn 30 tre år på rad. Vi skjønner begrunnelsen om at det må være et visst 

antall elever på en skole for at elevene skal utvikle sosial kompetanse og følelse av 

tilhørighet og fellesskap. Det er også et godt poeng når det skrives at en skole trenger 

et visst antall lærere for å opprettholde god kvalitet og faglig bredde i kollegiet. Vi vil 

likevel påpeke at den økte elevtallsgrensen kan komme til å skape utfordringer for oss. 

Samfundets skoler på Sørlandet består av tre skoler. To av disse skolene er 

distriktsskoler med elever på 1-4 årstrinn. Så langt vi kan se fremover, vil vi de fleste 

årene ha flere enn 30 elever ved begge distriktsskolene. Samtidig vil elevtallet ved den 

ene skolen (Samfundets skole Dvergsnes AS) ligge rett i overkant av 30 elever flere av 

årene. Vi er derfor sårbare ved denne skolen dersom noen elever slutter. Vårt ønske er 

at gjeldende elevtallsgrense på 15 opprettholdes. 

 

for Samfundets skoler i Rogaland og Vest-Agder 

 

Yngvar Hetland (rektor Samfundets skole i Egersund) 

Tobias Andersen (rektor Samfundets skole Oftenes AS) 

Øyvind Torkildsen (rektor Samfundets skole Dvergsnes AS) 

Brynjulf Korsmo (rektor Samfundets skole sentrum AS) 


