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Høring – forslag til endringer i voksenopplæringsloven og friskoleloven  

med forskrift 

 

Sjømannskirken takker for muligheten til å uttale oss om forslag til endringer i voksenopplæringsloven 

med forskrift.  

 

Våre kirker i utlandet gjennomfører kurs for grupper som besøker oss fra Norge, og kurs for norske 

statsborgere og andre med fast bosted i Norge, men som har midlertidig opphold i utlandet. Vi er 

medlem av Kristelig studieforbund, og fikk tilskudd til 120 godkjente kurs med 2145 kurstimer og 1200 

deltakere i 2018. De fleste av disse kursene ble holdt i utlandet.  

 

 

Uttalelsene til § 11. Krav til kurs, opplæring i utlandet  

 

Sjømannskirken støtter ikke forslaget om at opplæringen kun skal finne sted i Norge.  

 

På kursene vi arrangerer for grupper fra Norge, får deltakerne ny kompetanse i møte med andre kulturer 

og fagmiljøer. Læringseffekten ved å reise sammen på slike kurs og få med seg nye impulser, er etter vår 

erfaring veldig god. Ved å sette krav om at kurs skal gjennomføres innenfor landets grenser, vil det også 

gå utover viktige internasjonale og flerkulturelle perspektiver i opplæringen.  

 

Ett av Sjømannskirkens hovedmål for kurs i utlandet er å gi kunnskap om viktige samfunnstema. 

Eksempelvis har vi kurs for konfirmanter med besøk i konsentrasjonsleir. Læringsutbyttet vil ikke kunne 

erstattes av å bli undervist om dette hjemme i Norge.  

 

Et annet mål er å gi deltakerne kjennskap til Sjømannskirkens arbeid og lære om en annen måte å drive 

kirke på enn den man opplever i de fleste kirker i Norge. På utenlandsleirene (kurs med organisert 
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opplæring) får konfirmantene en unik mulighet til å bli kjent med den verdensvide kirke ved å besøke og 

lære om ulike typer kirker.  

 

En annen læringseffekt ligger i å møte nordmenn som er norske i utlandet, der man får en større 

forståelse av hvordan det er å leve som minoritet i et samfunn. Opplevelsen av å være fremmed et sted, 

ikke kjenne kultur, språk etc. skaper potensielt forståelse av hvordan det er å være fremmed i Norge og 

tilhøre en minoritet. 

 

Sjømannskirkens kurs for mennesker med midlertidig opphold i utlandet gjør det enklere å skulle følge 

et tilsvarende kurs når man flytter hjem igjen. Det kan hjelpe dem å finne sin plass i det norske 

samfunnet.  

 

I dag er også grensene mellom land i Europa mindre, der man for eksempel har norske skoler i utlandet 

som får statsstøtte, man kan opprettholde sitt NAV medlemskap ved midlertidige opphold i utlandet 

etc. Vi ser det som en viktig oppgave å tilby opplæring for de som oppholder seg i utandet for en 

periode.  

 

Sjømannskirken foreslår at man fortsatt kan inkludere kurs i utlandet for norske statsborgere og andre 

med fast adresse i Norge og nordmenn med midlertidig utenlandsopphold. 

 
 
Med vennlig hilsen  
Håvard Sandvand Dahlen 
konsulent i Team relasjon – Sjømannskirkens arbeid i Norge 
Tlf. 928 09 016 | E-post:hsd@sjomannskirken.no 
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Sjømannskirken er en selvstendig og frivillig organisasjon.  
Kirken møter nordmenn i utlandet og skaper sosiale og kulturelle møtesteder der folk er.  
Sjømannskirken finnes på alle kontinent, på norsk kontinentalsokkel, og har spesialkompetanse 
på kriseberedskap. 
Les mer om Sjømannskirkens arbeid her. 
 

 
 


