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Uttalelse - Høring - forslag til endringer i privatskoleloven - presisering 
av begrepet anerkjent pedagogisk retning mv 
 

Vi viser til høringsbrev av 17.12.2012. 

 

Kunnskapsdepartementet forslår å endre privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav b) «anerkjend 

pedagogisk retning» til «anerkjend pedagogisk retning, ved at det pedagogiske opplegget er 

utprøvd, utbreidd og utførleg beskriven i faglitteraturen».  

 

Videre foreslås det at innvilgede godkjenninger av å tilby videregående opplæring på grunnlag av 

montessoripedagogikk bortfaller når loven trer i kraft. 

 

Bakgrunnen for forslaget er Utdanningsdirektoratets godkjenning av to videregående skoler på 

grunnlag av montessoripedagogikk, og Norsk Montessoriforbunds reaksjon på godkjenningene. 

Fylkesmannen er i enig med Kunnskapsdepartementet og Norsk Montessoriforbund i ønsket om å 

forhindre en fremvekst av private videregående skoler på grunnlag av pedagogiske retninger som i 

dag ikke kan anses som anerkjent på videregående nivå. Og dermed en innskjerping av 

Utdanningsdirektoratets praksis når det gjelder godkjenning av private skoler på grunnlag av en 

anerkjent pedagogisk retning. Vi ønsker likevel å komme med en kommentar til lovforslaget. 

 

Presiseringen av privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav b) er allerede beskrevet i forarbeidene 

til bestemmelsen, jf. punkt 8.2.3.3. i ot.prp.nr.37 (2005-2006), og det er derfor etter 

Fylkesmannens vurdering ikke behov for en ytterligere presisering i lovverket. I forbindelse med 

godkjenninger av private skoler er det i alle tilfeller nødvendig å foreta en skjønnsmessig 

vurdering av om en pedagogisk retning er tilstrekkelig anerkjent. Dette vil blant annet innebære en 

utredning av i hvilken grad den pedagogiske retningen er utprøvd, utbredt og utførlig beskrevet i 

faglitteraturen, inkludert en vurdering av hva som er passende og akseptert faglitteratur.  
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