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Høring - forslag til endringer i privatskoleloven - små og verneverdige
håndverksfag
Det vises til høringsbrev datert 24.oktober 2011 med forslag om å endre privatskoleloven slik
at den åpner for å godkjenne skoler som tilbyr opplæring i små og verneverdige
håndverksfag.
Barneombudets mandat
Barneombudet skal i henhold til lov og instruks arbeide for at barns behov, rettigheter og
interesser blir tatt tilbørlig hensyn til på alle samfunnsområder. Ombudet skal særlig følge
med i at lovgivning til vern om barns interesser blir fulgt, og at norsk rett samsvarer med de
forpliktelser Norge har etter FNs konvensjon om barnets rettigheter. Ombudet skal av egen
tiltak, eller som høringsinstans, ivareta barn sine interesser i samband med planlegging,
utredning og foreslå tiltak, som kan styrke barns rettsikkerhet. Ombudets mandat er begrenset
til barn under 18 år.
Bakgrunn
Gamle håndverksfag er en del av vår kulturarv. I 2006 ratifiserte Norge UNESCOs
konvensjon av 17.oktober 2003 om vern av den immaterielle kulturarven.
Opplæring i håndverksfag er lagt til fag- og yrkesopplæringen. Fylkeskommunene, som er
skoleeiere, bestemmer hvilket tilbud de vil gi. Sekretariatet for små og verneverdige fag
(SSV) utarbeider en liste over hvilke av lærefagene som er verneverdige. For disse fagene
utløses et ekstra tilskudd til lærebedrift.
Departementet fremhever i høringen at det i dag ikke er hjemmel i privatskoleloven for å
godkjenne nye skoler som skal gi opplæring i små og verneverdige håndverksfag. Det er
heller ikke hjemmel for at eksisterende skoler kan utvide sin virksomhet ved å starte opp nye
tilbud eller utvide elevtallet i eksisterende tilbud. Det følger av privatskoleloven § 2-1 at
private skoler må drive virksomhet på grunnlag av religion, pedagogisk retning,
internasjonalt, særskilt tilrettelagt videregående opplæring i kombinasjon med toppidrett,
grunnskoleopplæring i utlandet, og særlig tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede.
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Barneombudets uttalelse
Barneombudet er positiv til forslag om å endre privatskoleloven slik at departementet kan
godkjenne nye skoler - og driftsendringer ved eksisterende skoler - for å sikre opplæring i
små og verneverdige håndverksfag. Barneombudet har tradisjon for å behandle de mer
overordnede spørsmål, og overlater de mer detaljerte spørsmål til andre faginstanser med
spisskompetanse på området.
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