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Møte om Rundskriv Udir-5-2012

Næringslivets Hovedorganisasjon og Abelia har registrert at Utdanningsdirektoratet har
utarbeidet et nytt rundskriv - Udir-5-2012 - datert 15.6.2012. Dette rundskrivet fastsetter
krav til spesialkompetanse for undervisningspersonalet i montessoriskoler, og erstatter
rundskriv Udir -10-2010.

Rundskrivet har "retningslinjer for videregående skoler" på side 2. Av ordlyden i punkt 1
og 4 går det frem at minimum 50 prosent av undervisningspersonalet ved skolen må ha
spesialkompetanse i montessoripedagogikk spesielt tilpasset og tilrettelagt for
videregående skole.

NHO bestrider at rundskrivets pliktbestemmelse om videregående skoler punkt I og 4
gjelder med rettslig bindende virkning. Pliktbestemmelsen lider av tilblivelsesmangler og
er ikke fastsatt i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser. Videregående privatskoler
som allerede er godkjent, kan ikke pålegges nye og svært eksplisitte plikter uten at
forvaltningslovens regler om saksbehandling følges.

Bakgrunnforhenvendelsen
NHO har i sin medlemsportefølje skoler som driver virksomhet etter privatskulelova,
herunder montessoriskoler som er godkjent på videregående nivå.

Drammen Friskole AS ble i mars godkjent av Utdanningsdirektoratet for oppstart høsten
2012. Godkjenningen har ingen eksplisitte krav til andel lærere med montessoripedagogikk
spesielt tilpasset videregående opplæring.

Skolen har med utgangspunkt i godkjenningen pådratt seg kostnader ved å forberede
skolestart, herunder avklare undervisningslokaler, annonsering etter lærerkrefter og
intervju av søkere. To dager før fristen utløp for å levere søknad om driftstilskudd og
dokumentasjon av godkjenningens krav, ble vårt medlem kjent med "nye" rettskrav til
undervisningspersonalet nedfelt i Rundskriv Udir -5-2012. Det nye kravet gjorde det
umulig å starte opp drifl og skolestart høsten 2012. Det samme vil trolig også gjelde for
skoleåret 2013/14. Skolen har således lidt økonomisk tap.
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Skolens alternative lærerplan for Montessori videregående skole bygger på
kunnskapsløftet. Akademiet driver flere andre godkjente skoler med svært gode resultater å
vise til. Det fremstår derfor som sterkt urimelig når muligheten for oppstart i realiteten
fratas virksomheten.

Godkjente videregående privatskoler innen andre retninger, slik som livssynsskoler,
utenlandske skoler i Norge, private idrettsgymnas mv, har ikke et tilsvarende krav til
undervisningspersonalet. Det er i særlig grad grunn til å fremheve skoler med
Steinerpedagogikk. Steinerskolen har ingen krav om spesiell utdanning for lærere i VGS.
Det bekreftes også fra Utdanningsdirektoratet at det ikke er noe krav til en videregående
Steinerskole om at den skal ha spesialkompetanse for Steinerskole på videregående nivå.
Kravet som utelukkende retter seg mot montessoriskoler på videregående nivå innebærer
dermed en usaklig forskjellsbehandling

I realiteten innebærer rundskrivets krav et uhjemlet forbud mot oppstart av Drammen
Friskole AS.

Slik NHO ser det må rundskrivet enten oppheves eller endres. Virksomheter som allerede
har fått tillatelse, har krav på forutberegnelighet for den tillatelse som er gitt, og at
forvaltningslovens regler følges.

Vi ber på denne bakgrunn om et møte med departementet i anledning saken.

Paul Chaffey Andreas Pihlstrøm
Administreren e dir tør Advokat
Abelia Næringslivets Hovedorganisasjon
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