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Høring - Forslag til endringer i privatskoleloven – Presisering av begrepet ”anerkjent 
pedagogisk retning” mv. Deres referanse: 12/5985 
 
KFF representerer ca 120 private skoler og høyskoler, av dem ca 90 grunnskoler og 
videregående skoler, og vi takker for anledningen til å avgi uttalelse.  
 
Departementet foreslår å endre privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav b) ved at det 
inntas at det med ”anerkjend pedagogisk retning” forstås at det pedagogiske opplegget er 
utprøvd, utbredt og utførlig beskrevet i faglitteraturen. Dette er en forståelse som har 
grunnlag i forarbeidene til loven. Det foreslås videre at innvilgede godkjenninger av å tilby 
videregående opplæring på grunnlag av montessoripedagogikk bortfaller når loven trer i 
kraft. Ingen av disse godkjenningene er i følge KD tatt i bruk. 
 
Formålet med de foreslåtte endringene er å forhindre en fremvekst av private videregående 
skoler på grunnlag av en pedagogisk retning, montessoripedagogikk, som i dag ikke kan 
anses som anerkjent på videregående nivå. 
 
KFF har forståelse for at det må være en kvalitetssikring av hva som kan godkjennes som 
"anerkjent pedagogisk retning", og at utvikling av nye opplegg bør skje i samarbeid med 
fagmiljøer innen retningen. Vi vil samtidig understreke at dersom et fagmiljø ønsker å prøve 
ut et opplegg i arbeidet med å få anerkjent en retning, bør det være åpning for at 
eksisterende norske privatskoler kan delta og bidra i dette arbeidet. Vi har også forståelse 
for Norsk Montessoriforbunds bekymring som statsråden sier er en av grunnene til 
presiseringen av loven. Hvis loven, slik KD sier, har gitt mulighet til å åpne for godkjenning på 
feil premisser, må den kunne rettes opp og vi støtter dette. 
 
Når det gjelder forslaget om å trekke tilbake innvilgede godkjenninger er vi skeptiske til slik 
praksis i sin alminnelighet. Vi vil påpeke at det kan gi dårlig forutsigbarhet for godkjente 
skoler. Et godkjenningsbrev har som regel har ført til at arbeidet med tilbudet har startet og 
det er investert tid, penger og andre ressurser. At KD bruker en lovendring for å trekke 
tilbake godkjenninger som U-dir har gitt, skaper usikkerhet. 
 



Dersom Kunnskapsdepartementet mener at de aktuelle godkjenningene ikke skulle vært gitt 
fordi det ligger misforhold eller feil opplysninger under hos søkerne, burde man brukt det 
som begrunnelse og opprettet sak for å trekke tilbake godkjenningene. Da blir det 
enkelttilfeller som det er lettere for friskolene å forholde seg til. Det ville fjernet noe av den 
generelle uforutsigbarhet for og kritikk av godkjente privatskoler som kan ligge i å trekke 
tilbake innvilgede godkjenninger ut fra senere lovendringer slik det legges opp til her.    
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