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HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM ENDRINGER I 

PRIVATSKOLELOVEN (NY LOV OM FRITTSTÅENDE SKOLER) 

FRA SIGNO GRUNN- OG VIDEREGÅENDE SKOLE AS 

 

Signo grunn- og videregående skole AS avgir med dette uttalelser til 

Kunnskapsdepartementets forsalg til endring i Privatskoleloven. 

OM SIGN GRUNN- OG VIDEREGÅENDE SKOLE AS 

Skolen ved Signo skole- og kompetansesenter var frem til august 2012 en del av statped. Ved 

omorganisering av Statped ble hele senteret, inkludert skoledriften tatt ut av Statped. Fra 

august 2012 er Signo grunn- og videregående skole drevet som privatskole etter 

Privatskoleloven. Skolen er godkjent etter § 2-1 f) særskilt tilrettelagt opplæring for 

funksjonshemma. Skolen er en kombinert grunn- og videregående skole med internattilbud. 

Skolen eies av den ideelle stiftelsen Signo, og ligger i Andebu kommune i Vestfold fylke. 

 

HØRINGSUTTALELSER 

Uttalelsene er gitt skjematisk med: Tema, Referanse ( side og/eller paragraf) og Uttalelse, eller 

i ordinær prosaisk fremstilling.  

Uttalelsene gis både med henvisning til tema som er omhandlet i høringsnotatet fra 

Kunnskapsdepartementet (KD) og andre relevante temaer vi ønsker å uttale oss om. Der det 

passer er det referert til sidenummer i høringsnotatet og/eller bestemmelser i lov og forskrift  
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Tema Ref. Uttalelse 

Om å kunne tilby VG3 i skole s 3, 12 Vi støtter forslaget om at også frittstående skoler skal tilby opplæring i 

skole i VG 3 dersom eleven ikke får læreplass. 

Forbud mot utbytte s3 Vi synes det er positivt at KD ønsker å tydeliggjøre forbudet mot utbytte. 

Det vises for øvrig til utdypende uttalelse om dette lenger ut i 

dokumentet. 

Fortsatt krav om grunnlag s9-19,  

§ 2-1 

Vi støtter videreføring av krav om grunnlag, forslag til to nye grunnlag, 

om endring fra religiøst til livssyn og om muligheten til å lage egne 

læreplaner og alternativ Fag og timefordeling. Det er positivt at punkt f) i 

§ 2-1 opprettholdes som eget grunnlag. KD sin begrunnelse om å sikre 

bred oppslutning omkring ny lov er god.  

Negative skolefaglige og 

økonomiske konsekvenser for 

kommuner / fylkeskommuner 

15-18 Fornuftig at lovgiver skal legge stor vekt på skolefaglige konsekvenser ved 

godkjenning av en ny privat skole. Det vil være feil hvis en skoleeier 

hindres fra å endre skolestrukturen til for eksempel større og mere 

bærekraftige skolemiljøer i kommunen. 

Kommunens /fylkeskommunens 

rett til innsigelse 

s15 Fornuftig å fjerne dagens   må bestemmelse og innføre rettsbestemmelse 

ift å uttale seg ved behandling av søknad om godkjenning av en 

frittstående skole. 

Lovforslag § 2-1 3.ledd. Om 

tegnspråk. 

S 19 Vi anbefaler at tegnspråk tilføyes i lovteksten sammen med norsk og 

samisk. Dette vil på en naturlig og god måte tydeliggjøre at norsk 

tegnspråk også er et av de offisielle språkene som kan benyttes i norsk 

skole( jfr. Opplæringsloven §§ 2-6 og 3-9) . Selv om det er slik at lovgiver 

ikke ønsker at enhver frittstående skole på generelt grunnlag skal være 

forpliktet til å tilby opplæring i og på tegnspråk, mener vi at lovteksten 

kan ha denne formuleringen uten å skape en slik plikt.  

Ellers vil vi anbefale at det i lov, forskrift eller rundskriv avklares hvilken 

plikt for skoleeier og rett for elev som oppstår når  tegnspråklige elever 

søker seg  til en frittstående skole med ønske om å få opplæring i og på 

tegnspråk.   

  

Læreplan for døve og sterkt 

tunghørte 

21 I høringsnotatet  side 21 vises det til forskrift for til privatskoleloven  §2A-

1 om begrepet «jamgod». Det vises i dagens forskriftstekst til Læreplan 

for Kunnskapsløftet eller Læreplan for Kunnskapsløftet –samisk. Vi 

anmoder KD å vurdere om  det forskriftsteksten også bør stå henvist til 
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Læreplan for Døve og sterkt tunghørte. Det gir et viktig signal om 

likestilling og likeverd at tekster, forskrift og andre offentlige dokumenter 

som omhandler  læreplaner i norsk skole også nevner Læreplan for døve 

og sterkt tunghørte der dette er naturlig ut fra sammenheng og 

sammenlikning. Det er etter vår mening naturlig å likestille 

Kunnskapsløftet – samisk med Kunnskapsløftet og Læreplaner for døve og 

sterkt tunghørte. 

Læreplaner og Fag- og 

timefordeling 

22,23 Viktig at friskoler kan få godkjent egne læreplaner og egen fag- og 

timefordeling 

Om å omdisponere timer til 

valgfag 

24 Vi støtter denne endringen 

Godkjenning av alternativ 

kompetanse 

29 Vi støtter denne endringen 

Innføring av forskriftshjemmel for 

inntak til vgo 

31-33 Vi støtter denne endringen 

Regler for tildeling av 

statstilskudd, telledatoer i gs mv. 

 

  

32 og 

øk.forsk 

Dagens regelverk for beregning av statstilskudd til private grunnskoler er 

slik at det ikke gis statstilskudd i inneværende skoleår for en elev som 

begynner etter 1. oktober. Videre oppfatter vi at den enkelte skole etter 

dagens bestemmelser har plikt til å ta inn flere elever gjennom hele året 

dersom det er ledige plasser og eleven faller inn under kriteriene som 

fremgår av skolens inntaksreglement. Vi vil påpeke at dagens regelverk 

kan skape store problemer i en skole godkjent etter § 21-f). Ofte er elever 

og søkere ved en skole som dette meget ressurskrevende. Det å ta inn en 

elev etter 1.oktober kan innebære å gi tilbud i opp til 8. mnd  (fra og med 

november til og med juni) uten at eleven utløser statstilskudd. Det kan 

også tenkes situasjoner hvor flere elever i grunnskolen begynner etter 

1.oktober. I og med at elever i denne gruppen ofte trenger omfattende 

individuell oppfølging, kan elever uten statstilskudd medføre store 

bemanningsproblemer. Vi vil understreke den betydelige forskjellen det 

er å ta inn en ny elev, uten behov for store individuelle tilpasninger, i en 

forholdsvis stor gruppe, og det å ta inn en elev med betydelige behov for 

individuelle tiltak i en liten gruppe. På denne bakgrunn ber vi KD vurdere 

andre regler for tildelings av statstilskudd. Primært anbefaler vi at 

statstilskudd til elever i skoler etter § 2-1 f)  også gis for alle  elever som 

begynner etter ordinær oppstart av skoleåret. Vi anbefaler at 

statstilskuddet gis fra samme dato som eleven begynner, og altså også 
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etter 1. oktober. For elever som begynner senere enn 1.oktober kan det 

foretas en forholdsvis avkorting av statstilskuddet, slik at dette står i 

forhold til opplæringstiden det aktuelle skoleåret. Subsidiært tilrår vi flere 

telledatoer, slik at tiden uten statstilskudd blir kortere enn ved dagens 

regelverk.  

Særregler nå telledato faller i 

skoleferie eller fridager. 

 Vi har erfart særregler om at telledato skal flyttes tilbake til siste 

ordinære skoledag, når telledato faller på en fridag. Dette var tilfelle for 1. 

oktober 2014, da dette var i skolens høstferie. Etter gjeldende særregel 

skulle følgelig telledag flyttes fra onsdag 1. oktober til fredag 26. 

september. I vårt tilfelle medførte det at skolen ikke mottar statstilskudd 

for elev som begynte hos oss 1.oktober. Denne reglen virker urimelig og 

uforståelig. Vi kan heller ikke finne denne reglen i Økonomiforskriften til 

Privatskoleloven. Vi henstiller om at reglen endres, slik at telledato er fast 

uansett om denne faller på en fridag eller ikke. Det å flytte dagen bakover 

i tid kan gi urimelig utslag når det gjelder statstilskudd. Det er også 

vanskelig å se noen vektig grunn til en slik regel. 

Regulering av annen virksomhet 

enn skole 

51-57 ,  

§ 2-2 

Vi støtter i hovedsak KD`s vurderinger og forslag slik de fremkommer i 

høringsnotatet. Det er positivt at skolene gis mulighet for adskilt regnskap 

fremfor å måtte opprette eget rettssubjekt. Det å gi forskriftshjemmel 

virker fornuftig, både for å klargjøre og utdype, samt å kunne foreta raske 

endringer i  bestemmelsene. Når det gjelder forslag til endring 1. og 2. 

puktum  i § 2-2. anbefaler vi at internatdrift og SFO-tilbud  opprettholdes  

i lovteksten, fordi dette er så nært knyttet til skoledrift. 

Om å miste godkjenning ved 

lavere elevtall 

62-65,  

§ 2-2 

Vi støtter KD sitt forsalg om å utelate  krav til minimums elevtall for skoler 

godkjent etter § 2-2 f) og g).  

 

Mulighet til å gi deltidsopplæring (opp til totalt samlet opplæring på 12 uker pr. 

skoleår) 

Etter dagens bestemmelser kan skoler godkjent etter Privatskoleloven kun til tilby 

fulltidsopplæring. Tidligere Statped- skoler for hørselshemmede elever har i mange år gitt 

tilbud om deltidsopplæring for elever som har behov for å få opplæring i tegnspråklige miljø. 

Selv om statped  i forbindelse med omorganisering har avviklet skoletilbud for 

hørselshemmede elever ( med ett unntak), er deltidsopplæring til hørselshemmede elever 

videreført i Stated. ( Som alternative opplæringsarenaer etter Opplæringsloven) 
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I avtale mellom stiftelsen Signo og Utdanningsdirektoratet fremgår at Signo grunn- og 

videregående skole også etter adskillelsen fra Statped skal gi deltidsopplæring. Fordi 

Privatskoleloven ikke åpner for deltidsopplæring, er dette tilbudet lagt til 

kompetansesenterdelen av vårt senter.  

Vi ber Kunnskapsdepartementet vurdere om det er hensiktsmessig at deltidsopplæring for 

hørselshemmede elever kan drives av en skole som vår. Deltidsopplæring for hørselshemmede 

elever er et svært avgrenset tilbud på landsbasis. Det er derfor vanskelig å se at det vil få 

vidtrekkende konsekvenser å gi unntak fra bestemmelsen om at det kun skal gis 

heltidsopplæring ved skoler godkjente etter Privatskoleloven ( Lov om frittstående skoler) 

Skoletilbudet ved Signo representerer et språklig, sosialt og kompetansemessig miljø som 

deltidselever profiterer på å være en del av. Det vil derfor være praktiske, organisatoriske og 

pedagogiske fortinn med at deltidsopplæringen kunne inngå som en del av skoledriften. Selv 

om finansieringen av deltidsopplæring naturlig skal være en annen enn for helårsopplæringen, 

mener vi dette kan ordnes gjennom adskilt egne bevilgninger og adskilte regnskap. 

På bakgrunn av ovenstående anmoder vi om at det i forbindelse med revisjon av 

Privatskoleloven med forskrifter innarbeides unntaksbestemmelser som åpner for mulighet til 

å godkjenne deltidsopplæring ved frittstående skoler for hørselshemmede elever.  

 

Mulighet til å gi delt opplæring (opplæring over 12 uker pr. skoleår, men mindre enn 

fulltidstilbud) 

Det har over flere år vært gitt tilbud til hørselshemmede elever om å få opplæringen 

delt mellom bostedsskole og annen skole (tidligere Statped-skoler) . I de tilfellene hvor 

tilbudet ved skolen for hørselshemmede har utgjort mer enn 12 uker opplæring, har 

dette tilbudet blitt benevnt som delt tilbud. Bostedskommuner har blitt trukket i 

rammetilskuddet (etter trekkordningen for private og statlige skoler) for opplæringsplass og 

eventuell internatplass. Trekksatsene har vært avkortet forholdsmessig. Signo grunn- og 

videregående skole har fått avslag om å gi delt opplæringstilbud med henvisning til 

bestemmelsen i dagens Privatskolelov. 

Vi ber Kunnskapsdepartementet endre dagens bestemmelser, eller gi dispensasjonsmulighet 

,slik at elever med hørselshemning kan gis et delt tilbud som beskrevet over. Vi erfarer at dette 

kan være et særlig godt alternativ for elever med behov for opplæring i et tegnspråklig miljø. 

Et slikt tilbud kombineres hensynene til at eleven får et tilbud i sitt nærmiljø og deler av 

opplæringen i et særlig kompetent og godt egnet språklig og sosialt miljø. Når det gjelder 

finansiering og kommunal betaling foreslås at statstilskuddet til skolen og trekkesatsene for 

kommunen avkortes forholdsvis. 
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Ordninger i andre land – Ideelle skoler kontra kommersielle: (Ref .1.3 i 

høringsnotatet) 

Som kjent har Sverige store skolekonsern som ønsker å starte opp i Norge, jfr. Academedia.  

Det har vært store oppslag i nyhetsbildet på hvordan disse konsernene «snor seg» innenfor 

regelverket, og i stedet for å ta ut utbytte selger og kjøper skoler med stor fortjeneste, unndrar 

skatt og opererer med svært positive eksamenskarakterer slik at skolen fremstår som attraktiv. 

Vi regner med at disse oppslagene og problemene etter hvert er godt kjent i Norge.  Det blir 

viktig at den nye norske friskoleloven sørger for at den type tjenesteleverandører ikke får 

tilgang til det norske skolemarkedet.  I Sverige ser man også at disse skolene satser rundt 

storbyene, dvs der hvor de har best grunnlag for mange søkere og god lønnsomhet, og hvor 

man samtidig kan skumme fløten av markedet.   

 

Godkjenningsordningen (Ref. kap.3 i høringsnotatet) 

I den nye friskoleloven står det at hvis man oppfyller kravene til innhold og kvalitet skal man ha 

rett på godkjenning, «med mindre en helhetsvurdering tilsier at godkjenning vil gi negative 

konsekvenser for det offentlige skoletilbudet».  Det er viktig at man ivaretar det offentlige 

skoletilbudet, men man bør også søke å ivareta helheten av de private og ideelle skolene.  I 

pkt. 3.3 står det at regjeringen ønsker flere friskoler fordi de kan bidra til økt mangfold og 

læring mellom skoler.  Imidlertid må man også være oppmerksom på at mange skoler kan 

skape konkurransesituasjoner om elevene som gir uønskede ringvirkninger.  Åpner man opp 

for mange nye skoler, kan konkurransen om elevene bli så stor at det redusere både kvalitet og 

tilbud.  Samtidig blir elevgrunnlaget til minste antall elever nå foreslått øket til 30, og disse 

forholdene til sammen kan bety nedleggelser av mange skoler.  Det er ønskelig at man 

vurderer hvor mange nye skoler man slipper inn på det enkelte område, slik at man til en viss 

grad også ivaretar de private (og ideelle) skoledriverne.  På den måten ivaretar man også 

tilbudet til elevene. 

Vi håper at privatskolene i Norge skal være et viktig alternativ og gode samarbeidspartnere til 

de offentlige skolene.  Skolene – drevet av ideelle organisasjoner – som drives på nøktern 

basis, med fokus på elevenes læring og kvalitet ut fra ideelle målsettinger, bør prioriteres 

fremfor å slippe til store konsern drevet med andre verdier i fokus.  Vi ønsker ikke liknende 

konkurransetilstander og konsekvenser som har oppstått for ideelle drivere innenfor helse- og 

sosialfeltet. 
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Krav om bruk av statstilskudd og skolepenger (Ref 10.6 i høringsnotatet) 

Handel med eiere og nærstående og skolens plikt til å godtgjøre at kjøp er gjort på 

markedsmessige vilkår: 

I henhold til privatskoleloven er det anledning til å handle med nærstående.   

For å forenkle tilsynsmyndighetenes oppgaver, er det foreslått at man skal pålegge skolene å 

dokumentere at transaksjoner med nærstående har skjedd på markedsmessige vilkår.  Vi ser 

viktigheten av at kjøp skal dokumenteres og forklares, slik at midler ikke blir brukt til annet enn 

skoledrift.  Selv om det blir en lettelse i arbeidet for tilsynsmyndighetene, vil det imidlertid 

skape et betydelig merarbeid for den enkelte skole.  Det kan bli både vanskelig og 

ressurskrevende å dokumentere sammenlikning opp mot markedsmessige forhold.  Vi foreslår  

derfor en justert ordning hvor alle fakturaer mellom eier eller nærstående samarbeidspartnere 

viser underlag med nødvendige beregninger.  I tillegg kan bedriftens revisor tildeles en 

overordnet skjønnsvurdering for om prisene man opererer med er innenfor markedsprisene. 

Dette kan fremkomme i egen note til årsregnskapet. Derfor synes vi at forslag til notekrav i 

økonomiforskriften til privatskoleloven vil bidra til god kontroll, og til å synliggjøre skolens 

ansvar for å sørge for midlene kommer elevene til gode.   At det kreves at tilsynsmyndigheter 

skal ha innsynsynsrett i regnskap er positivt. 

Innføring av karantenebestemmelse (Ref.11.i høringsnotatet) 

Dette er et godt forslag for å forhindre uegnede drivere av skoler og misbruk av statens midler.  

At subjektet for karantenen også skal navngis er med på å sikre at rett person og ansvarlig blir 

gjenstand for karantenen. 

 

Signo grunn- og videregående skole 

Vennlig hilsen 

 

Aud Bergerud 

direktør  

        Lars Fredrik Eriksen 

        fagrådgiver 
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