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Fylkesrådet i Nord-Trøndelag fattet i møte 22. januar 2013 følgende vedtak:  
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Arkivsak-dok. 12/16058-2 
Saksbehandler Vigdis Nyhus 
 
 

Forslag til endringer i privatskoleloven - høring  
 

Fylkesrådens innstilling til vedtak: 
Nord-Trøndelag fylkeskommune støtter den foreslåtte lovendringen.  
 
 
Fylkesrådet i Nord-Trøndelag har behandlet saken i møte 22.01.2013 sak 13/13 

 

Protokoll: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Fylkesrådens vurdering 
 
Fylkestinget i Nord-Trøndelag har gitt uttrykk for en restriktiv holdning til etablering av private 
skoler. Et unntak fra dette er skoler basert på et alternativt pedagogisk grunnsyn. 
Montessoripedagogikken er et slikt alternativ. Montessoripedagogikken er utbredt i 
barnehager og skoler over hele verden. Imidlertid foreligger det ikke noe anerkjent og 
utprøvd grunnlag for oppstart av montessoriskoler på videregående nivå. Et samlet styre i 
Norsk Montessioriforbund frarår på dette grunnlaget etablering av videregående 
montessoriskoler, og departementet ønsker på sin side å hindre framvekst av private 
videregående skoler på grunnlag av en pedagogisk retning som ikke er anerkjent på 
videregående nivå. Jeg støtter lovforslaget.  
 
Stjørdal, 15. januar 2013  
 
Anne Marit Mevassvik 
fylkesråd for utdanning og helse 
(sign) 
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Saksutredning for Fylkesrådet i Nord-Trøndelag  
 
 

Sammendrag 
 
Fylkeskommunene har fått tilbud om å uttale seg om lovforslag som gjelder private skoler. I 
utsendte høringsnotat legger departementet frem forslag om å endre privatskoleloven § 2-
1andre ledd bokstav b), ved at det inntas at det med "anerkjent pedagogisk retning" forstås 
at det pedagogiske opplegget er utprøvd, utbredt og utførlig beskrevet i faglitteraturen. Det 
foreslås videre at innvilgede godkjenninger av å tilby videregående opplæring på grunnlag av 
montessoripedagogikk bortfaller når loven trer i kraft. Høringsfristen er 28. januar.  
I følge Norsk Montessoriforbund eksisterer det ikke noe utprøvd pedagogisk opplegg på 
videregående nivå innen montessoripedagogikken, og forbundet frarår derfor at slike tilbud 
igangsettes.  
 
 

Referanse for saken 
 
Fylkestingssak 32/2005: Konsekvenser ved etablering av friskoler   
http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2005/FT/FT05032.htm 
 
Høringsbrev desember 2012 
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Hoeringsdok/2012/12_5985/Hoeringsbrev_hoeringsinst
anser_endringer_privatskoleloven.pdf 
 
Høringsnotat desember 2012 
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Hoeringsdok/2012/12_5985/Hoeringsnotat_endringer_
privatskoleloven_anerkjent_pedagogisk_retning.pdf 
 
FR Sak nr 11/157- Aglo videregående skole – søknad om utvidelse av antall elevplasser 
etter privatskoleloven. Uttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune 
http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2011/FR/FR11157.htm 

 

 
Bakgrunn for lovforslaget  

 

Våren 2011 godkjente Utdanningsdirektoratet en nyutviklet montessorilæreplan ved den 

eksisterende private videregående skolen Heltberg gymnas i Oslo. Våren 2012 fikk 

ytterligere to nye videregående private skoler godkjenning på grunnlag av 

montessoripedagogikk i henholdsvis Drammen og Trondheim. Norsk Montessoriforbund har 

reagert på disse godkjenningene, da det etter forbundets syn ikke finnes et anerkjent og 

utprøvd grunnlag for montessoripedagogikk på videregående nivå, verken i Norge eller i 

utlandet. 

Departementet ønsker å stoppe en mulig framvekst av private videregående skoler på 

grunnlag av pedagogiske retninger som i dag ikke kan anses som anerkjent på videregående 

nivå. I dag foreligger det søknad om godkjenning av fem nye videregående montessoriskoler 

med totalt 1 800 elevplasser.   

http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2005/FT/FT05032.htm
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Hoeringsdok/2012/12_5985/Hoeringsbrev_hoeringsinstanser_endringer_privatskoleloven.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Hoeringsdok/2012/12_5985/Hoeringsbrev_hoeringsinstanser_endringer_privatskoleloven.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Hoeringsdok/2012/12_5985/Hoeringsnotat_endringer_privatskoleloven_anerkjent_pedagogisk_retning.pdf
http://www.regjeringen.no/upload/KD/Hoeringsdok/2012/12_5985/Hoeringsnotat_endringer_privatskoleloven_anerkjent_pedagogisk_retning.pdf
http://www.ntfk.no/bibliotek/saker/2011/FR/FR11157.htm
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Det foreslås å presisere i privatskoleloven at godkjenningsgrunnlaget ”anerkjent pedagogisk 

retning” innebærer at pedagogikken må være utprøvd, utbredt og utførlig beskrevet i 

faglitteraturen. Det foreslås samtidig at allerede innvilgede godkjenninger av å tilby 

videregående opplæring på grunnlag av montessoripedagogikk bortfaller. Ingen av de tre 

skolene som har fått godkjenning på dette grunnlaget har per i dag tatt i bruk godkjenningen.  

Departementet presiseres at dersom det i fremtiden skulle bli utviklet et pedagogisk opplegg 

for montessoripedagogikk på videregående nivå som faglig sett kan anses anerkjent, vil slike 

skoler kunne godkjennes etter privatskoleloven.  

 
 
Fylkestinget i Nord-Trøndelag fattet den 28. april 2005 følgende vedtak i sak 32/2005 
punkt 1:  
 
Fylkestinget er prinsipielt imot etablering av videregående friskoler. 
Unntak fra dette kan være videregående friskoler som etableres på grunnlag av livssyn, eller 
med et alternativt pedagogisk grunnsyn.  
 
 
 
Konklusjon 

 
Fylkestinget i Nord-Trøndelag har gitt uttrykk for en restriktiv holdning til etablering av private 
skoler. Et unntak fra dette er skoler basert på et alternativt pedagogisk grunnsyn. 
Montessoripedagogikken er et slikt alternativ. Montessoripedagogikken er utbredt i 
barnehager og skoler over hele verden. Imidlertid foreligger det ikke noe anerkjent og 
utprøvd grunnlag for oppstart av montessoriskoler på videregående nivå. Et samlet styre i 
Norsk Montessoriforbund frarår på dette grunnlaget etablering av videregående 
montessoriskoler, og departementet ønsker på sin side å hindre framvekst av private 
videregående skoler på grunnlag av en pedagogisk retning som ikke er anerkjent på 
videregående nivå. Videregående montessoriskoler som allerede er godkjent etter gjeldende 
lovverk, har ennå ikke tatt i bruk godkjenningen. En innstramming av lovverket vil derfor ikke 
få dramatiske konsekvenser for elever, idet ingen har startet opp med dette tilbudet. 
Forslaget til lovendring støttes.  
 
 
 
 
RETT UTSKRIFT 
DATO 22.januar.2013 
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