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Utdanningsdirektoratet viser til høring av 14.10.2013 og har følgende
kommentarer:
Til § 16-2 i høringsnotatet:
Det anføres følgende i forslag til endring i forskrift:
[…]
Toppidrett er ikke en fordypning på samme måte som formgivningsfag, men et fag elevene
velger i potten ”fag fra andre programområder” som de kan ha ifølge fag- og
timefordelingen.
Utdanningsdirektoratet viser her til at det er ulike måter å organisere toppidrettstilbud ved
offentlige videregående skoler og toppidrettstilbud ved skoler godkjent etter
privatskoleloven.
Privatskoleloven har hjemmel til å godkjenne toppidrettstilbud ved videregående skoler, jf.
privatskoleloven § 2-1 andre ledd bokstav d (særskilt tilrettelagd vidaregåande opplæring i
kombinasjon med toppidrett).
I forarbeidene til privatskoleloven (ot.prp. nr. 37 (2006-2007)) beskrives omfanget av
opplæringen/fordypningen i et toppidrettstilbud:
Punkt 8.2.9.1
«Med toppidrettstilbud menes i denne sammenheng Utdanningsprogram idrettsfag hvor det
valgfrie programfaget toppidrett 1, 2 og 3 er obligatorisk for elevene, alternativt
Utdanningsprogram allmenne, økonomiske og administrative fag m/tillegg av minimum 5
uketimer (á 45 min.) toppidrett etter egen plan. I tillegg må skolen kunne dokumentere at
den legger særskilt til rette for toppidrettssatsning, bl.a. når det gjelder organisering av
skolehverdagen, skole- og treningsanlegg og spisskompetanse innenfor de/den idretten
skolen tilbyr. Dette betyr at blant annet de valgfrie programfagene breddeidrett, friluftsliv
og lederutvikling i Utdanningsprogram idrettsfag vil falle utenfor toppidrettsdefinisjonen
ovenfor.»
Toppidrettstilbud som beskrives i forbindelse med endringen av § 16-2, samsvarer altså
ikke med kravet til toppidrettstilbud godkjent etter privatskoleloven § 2-1 andre ledd
bokstav d.
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Utdanningsdirektoratet vil videre påpeke at Kunnskapsdepartementet i brev datert 6. januar
2014 (deres saksnummer 12/6183) informerer om at som del av det forestående
lovarbeidet på privatskolefeltet, vil departementet også vurdere reguleringen av de private
toppidrettsgymnasene. Dette på bakgrunn av at det er uavklart og ulike oppfatninger om
hva kravet til timetall og fordypning for skoler godkjent som toppidrettsgymnaser er.
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