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Høring – forslag til endringer i privatskoleloven – 

Presisering av begrepet «anerkjent pedagogisk retning» mv. 
 

Utdanningsforbundet mener at den sentrale opplæringsarenaen for barn og unge i Norge må 

være den offentlige fellesskolen. Det må føre til en målrettet satsing av ressurser på kvalitet og 

mangfold i offentlig skole. Adgangen til å starte private skoler med statsstøtte må derfor være 

begrenset slik at utbredelsen av private skoler ikke eskalerer. Kommersielle alternativer må 

ikke være tillatt. 

 

Utdanningsforbundet mener vi må ha en restriktiv lov for godkjenning av private skoler. Det 

er likevel riktig at loven åpner for godkjenning av private skoler med statsstøtte, blant annet på 

religiøst grunnlag og på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning som et pedagogisk 

alternativ til offentlig skole. Det særskilte grunnlaget for å kunne drive privat skole med 

statsstøtte må være nedfelt i loven, slik det er i dag. 

 

Utdanningsforbundet støtter departementets forslag om å presisere at godkjenning av skoler ut 

fra en «anerkjent pedagogisk retning» må innebære at det pedagogiske opplegget er utbredt og 

utførlig beskrevet i faglitteraturen. Bakgrunnen for forslaget er at Utdanningsdirektoratet har 

godkjent to videregående skoler på grunnlag av montessoripedagogikk, og at det tillegg er 

fremmet fem søknader om godkjenning av private videregående skoler på samme grunnlag. 

De godkjente skolene ennå ikke i drift. 

 

Vi er enig med departementet i at montessoripedagogikk på videregående nivå i dag ikke er 

utprøvd og utførlig beskrevet i faglitteraturen og viser i likhet med departementet til at Norsk 

Montessoriforbund i en uttalelse har pekt på dette og mener at det ikke finnes et anerkjent og 

utprøvd grunnlag for oppstart av montessoriskoler på videregående nivå. Ifølge 

montessoriforbundet finnes det heller ikke noe studietilbud i montessoripedagogikk for 

videregående nivå, hverken i Norge eller internasjonalt. 
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Utdanningsforbundet er enig i at loven skal tre i kraft straks og støtter at innvilgede 

godkjenninger av tilbud om videregående opplæring på grunnlag av montessoripedagogikk 

skal bortfalle når loven trer i kraft 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Torbjørn Ryssevik Per Arne Sæther 

seksjonssjef seniorrådgiver 
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