
 
 

Høringsuttalelse endringer i privatskoleloven 
 
 
Det er forslaget om å endre minimumselevtallet  fra 15 til 30 vi er uenige i. 
 
Norge er et langstrakt land med fjell, daler og øyer.  Små barn har ikke godt av å bruke 
flere timer daglig på buss, uten tilsyn. Dette blir lett til et fristed hvor barn som kjeder seg 
kan mobbe andre, sjåføren må tross alt se på veien og kan ikke få med seg så mye. 
 

Personlig har jeg vært med i oppstartsfasen av flere små montessoriskoler som ligger et 

stykke fra nærmeste by. Folk i utkantstrøk ønsker ikke å flytte til byer. Den yngre  
generasjon er miljøbevisste og ønsker at barna skal få vokse opp på landet. Ungdom som 
har studert i byene flytter tilbake som voksne for å overta slektsgårder eller fordi de kjøper 
seg småbruk. De finner eller skaper seg arbeidsplasser og ønsker at barna skal ha en god 
skole i nærmiljøet.  
 
Mitt møte med lokalmiljøene skjer på et tidspunkt hvor barna kommer tilbake til lokalskolen 

etter at de har opplevd skolesammenslåing og en periode med svært lang skolevei i over-

fylte busser. I kjølvannet av dette må vi rydde opp i alvorlige mobbesituasjoner som har 
fått utvikle seg fritt i løpet av de årene hvor barna har gått på en stor sammenslått skole 
med lang reisevei for de fleste. Barnas reisevei til skolen er kommunalt ansvar. Jeg har 
ikke observert at kommunen har tatt tak i den psykososiale delen av dette. På sikt vil man 
lett få noen store mørketall i forhold til de psykiske problemene mobbede barn pådrar seg. 
 
Vi får også inn en del barn som ikke har fått tilpasset opplæring i den kommunale skolen. 
Som montessoriskole gir vi alle barn tilpasset opplæring og sparer slik sett kommunen for 
en del midler til spesialundervisning.  
 

Vi bidrar også til lokale arbeidsplasser. I en oppstartsfase vil de færreste skoler ligge på 

over 30 elever. Skolen jeg nå jobber på er inne i sitt tredje år. Vi har i år over 30 elever, 
dette skyldes at vi får elever fra alle deler av kommunen. Foresatte som har opplevd at 
deres barn ikke passer inn i den kommunale skolen ønsker et alternativ til sine barn. Vi har 
også opplevd at PPT har anbefalt skolebytte for enkelte barn slik at de har kommet til oss. 
 
Gode skoler har engasjerte lærere. Lærerne som ønsker å være med på å bygge opp pri-
vatskoler er engasjerte.  
 
Høyre har fått en del velgere fra utkantstrøk som har kjempet for å opprette private lokals-
koler for barna sine, som det eneste partiet som var positivt til privatskoler. Dette er velge-
re som ikke setter pris på forsøk på å få dem til å måtte flytte nærmere byer.  
 
Når reisevei til skole blir for umulig er hjemmeskole selvfølgelig et alternativ og det er mu-
lig at dette vil komme til å øke om småskolene må legges ned.  
 
Hilsen Ine Rosland ( Rektor på Tinn Montessoriskole) 
 
  



 


