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Svar på høring om utkast til forskrift om Nasjonalt 

kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om  henvisning til Det 

europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring 

Forum for Kunstfaglig Utdanning (http://www.kunstutdanning.no) viser til 

høringsbrevet fra Kunnskapsdepartementet av 07.07.2016 om utkast til forskrift om 

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring og om henvisning til Det 

europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring. 

Med grunnlag i høringsdokumentet vil styret i Forum for Kunstfaglig Utdanning gi 

følgende anbefalinger: 

Forum for Kunstfaglig Utdanning organiserer kunstskolene som er godkjent etter 

Fagskoleloven og kunstskolene som er godkjent etter kap.4 i voksenopplæringsloven. 

Alle disse skolene lå tidligere under Privatskoleloven kapittel 6a og gir i praksis samme 

utdanning, og fungerer som et viktig ledd i norsk kunstutdanning. Vi viser til at KD  i 

høringsdokumentet skriver at « Hjemmelen i voksenopplæringsloven gjelder opplæring 

etter lovens kapittel 4 Diverse skoler. Skolene som omfattes av voksenopplæringsloven, 

er foreløpig ikke innplassert i NKR. Forskriften åpner imidlertid for at slike 

kvalifikasjoner kan innplasseres» 

Forum for Kunstfaglig Utdanning viser til at denne skolegruppen allerede i 2012 ble lovd 

at de skulle, «i neste runde», få rett til å bli innplassert i NKR.  

Kunstskolene som representeres i Forum for Kunstfaglig Utdanning under 

Voksenopplæringsloven kap. 4 vil sannsynligvis søke om å få 

læringsutbyttet/kvalifikasjonen plassert på nivå 5. Forum for Kunstfaglig Utdanning ber 

om at kap.4-skoler nå må få en rett – men ikke plikt - til å bli innplassert i NKR. 

Forum for Kunstfaglig Utdanning foreslår følgende omformulering av første ledd i §5 

Innplassering av kvalifikasjoner: « Kvalifikasjoner oppnådd med hjemmel i 
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voksenopplæringslovens kapittel 4 Diverse skoler skal ha rett til å bli innplassert i NKR. 

Innplasseringen skal bygge på søknad til nasjonal myndighet for det aktuelle 

kvalifikasjonsnivået.» 

Forum for Kunstfaglig Utdanning mener at en slik ordning vil kunne innføres uten at det 

har konsekvenser  for skolenes statsstøtte og regelverk for skolepenger etc. Vi mener 

NKR må holdes klart unna økonomiske premisser og systemer.  

 

 

For styret i Forum for Kunstfaglig Utdanning 

Hanne Sophie Claussen       

styremedlem 

 


