
Høring om endringer i privatskoleloven (ny friskolelov) 

WANG Toppidrett viser til høringsbrev med forslag om å gjeninnføre begrepet frittstående skoler 

(friskoler), og å beholde gjeldende godkjenningsordning med krav til særskilt grunnlag for å kunne 

godkjennes og videre å tilføye to nye godkjenningsgrunnlag: videregående yrkesfagskoler og 

profilskoler.  

WANG Toppidretts konklusjon 

WANG Toppidrett støtter overordnet regjeringens forslag til ny friskolelov. Våre bemerkninger og 

innspill vil dreie seg om detaljer i forslaget som er særlig viktige for toppidrettsgymnasene.  

Kapittel 8. Reguleringen av private skoler som tilbyr videregående opplæring i kombinasjon med 

toppidrett (toppidrettsgymnas) 

Toppidrettsgymnas er helt spesielle for Norge sammenlignet med andre land. De dekker en annen 

funksjon enn privatskoler som sådan, ettersom de gjør det mulig for idrettstalentene å fullføre 

utdanningen sin i kombinasjon med mye trening på høyeste nivå. Elevene ved godkjente 

toppidrettsgymnas er Norges største talenter innenfor sine idretter, derfor trenger de et skoletilbud 

som kan kombinere kravene i studiespesialiserende utdanningsprogram med et treningstilbud som 

er i toppklasse. Dette er det kun toppidrettsgymnasene som kan gi.  

Toppidrettstilskuddet 

WANG Toppidrett vil at: 

1. Kunnskapsdepartementet endrer toppidrettstilskuddet fra budsjettstyrt til regelstyrt 

ordning. 

2. Kunnskapsdepartementet sørger for at OLT-godkjente private toppidrettsgymnas mottar 

like mye toppidrettstilskudd per elev, per tid ca. 24.000,- 

Toppidrettstilskuddet er i dag budsjettstyrt, og departementet foreslår ikke å endre dette i 

høringsforslaget. Det skaper stor uforutsigbarhet for toppidrettsgymnasene, og regelstyring vil være 

en prinsipielt riktig endring, i tråd med annen praksis i utdanningssektoren. Ved at dagens 

budsjettpost kan endres fra et år til et annet, vet ikke skolene om de har nok støtte til å kunne gi det 

samme tilbudet neste år. Det gjør det også mer utfordrende å planlegge utvidelser av tilbudet på sikt, 

noe loven åpner for. 

Til tross for et likeverdig tilbud, er det dessuten stor ulikhet i tilskuddet som gis per elev.  

Toppidrett i ungdomskolen 

WANG Toppidrett vil at Kunnskapsdepartementet endrer privatskoleloven § 2-1 bokstav d og § 2-1 

tredje ledd slik at det står: «særskilt tilrettelagd opplæring i kombinasjon med toppidrett». 

Det vil dermed kunne godkjennes idrettsungdomsskoler etter ny friskolelov. Det aktuelle 

godkjenningsgrunnlaget i denne sammenheng vil være idrettsungdomsskoler i tilknytning til OLT-

godkjente toppidrettsgymnas og ikke under § 2-1 bokstav i, som profilskole. Dette sikrer 

toppidrettens egenart i den norske skolen.  



WANG Toppidrett mener at ungdomsskoler med utvidet idrettstilbud skal godkjennes basert på 

idrettspolitiske hensyn, i tilknytning til et av de OLT-godkjente toppidrettsgymnasene, og ikke på 

bakgrunn av godkjenningsgrunnlaget for profilskoler.  Det er for WANG, i tillegg til Olympiatoppen, 

viktig at den trenerkompetansen som i dag er til stede ved OLT-godkjente toppidrettsgymnas også 

blir tilgjengelig for et utvidet idrettstilbud i ungdomsskolen.  

I høringsnotatet foreslår Kunnskapsdepartementet at idrettsungdomsskoler skal godkjennes slik som 

en profilskole godkjennes. For WANG Toppidrett er det viktig at idrettsungdomsskolene godkjennes 

på bakgrunn av idrettspolitiske, og ikke skolepolitiske hensyn. Det er i dag en gruppe unge, lovende 

og motiverte ungdommer på ungdomstrinnet som ikke i god nok grad får samordnet sitt behov for 

både skolegang og trening i den ordinære skolestrukturen. For disse vil resultatet bli at de ikke får 

mulighet til å utvikle sitt idrettspotensial like optimalt som ved en godkjent ungdomsskole med 

utvidet idrettstilbud. Samtidig er det viktig at kvaliteten ved disse ungdomsskolene er så høy som 

mulig, og WANG Toppidrett mener derfor det er naturlig at det er Olympiatoppens godkjenning som 

ligger til grunn for godkjenning av idrettsungdomsskoler. 

Finansieringsmodellene 

WANG støtter forslaget om at toppidrettsgymnasene fritt kan velge mellom to modeller. WANG vil at 

skolene, innenfor modell 1, som krever 35 timer, kan få godkjent idrett etter egen plan. Alternativt at 

skolene får anledning til å bruke et ekstra 5-timers idrettsfag fra programområdet for idrett, for de 

elevene som ikke har tre teoretiske programfag, slik forslaget krever.  

En løsning som skissert over vil skape mer fleksibilitet for elevene ved toppidrettsgymnasene i det 

modellen kan tilpasses ulike elevsituasjoner. Mange elever ved toppidrettsgymnas må ha tre 

teoretiske programfag alle år, da de trenger spesiell studiekompetanse for videre studier, andre 

elever trenger fremmedspråk i tre år, grunnet fordypning fra ungdomsskolen. En siste gruppe elever 

trenger ikke tre teoretiske programfag for å få vitnemål og dermed blir et eget 5-timers fag med 

idrett godkjent etter egen plan alternativt et 5-timers idrettsfag fra programområdet for idrett, 

relevant. Dette bør kunne godkjennes all den tid toppidrettsgymnasene er pålagt av Olympiatoppen 

å gjennomføre vesentlig flere treningstimer enn de 5 som finnes i Toppidrett 1, 2 og 3.  

Faget «toppidrett» – endre til «konkurranseidrett» 

I Kunnskapsløftet, under læreplan i toppidrett, finnes fagene «Toppidrett 1», «Toppidrett 2» og 

«Toppidrett 3». WANG mener, i likhet med Olympiatoppen, at dette bør endres til 

«Konkurranseidrett 1», «Konkurranseidrett 2» og «Konkurranseidrett 3».  

Det er viktig å sørge for at den toppidrettsutdanningen som gis i Norge handler om toppidrett og ikke 

bare idrett. Det skal være idrett med stor mengde og på et nivå som er så høyt at det krever 

godkjenning fra Olympiatoppen. Likevel ser vi at enkelte skoler som tilbyr fagene toppidrett kaller 

seg toppidrettsgymnas, uten å være det. Derfor mener WANG det er viktig å endre navnene på 

fagene, slik at en unngår slike misforståelser i fremtiden. Det er viktig å gjøre det enkelt for de 

foresatte og ungdommene å forstå hvilke tilbud som gis.  


