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Ad Høring - Forslag til endringer i privatskoleloven - Små og verneverdige 
håndverksfag 
 
Kommentar til tidsaspektet ved lovendringen og godkjenning av nytt undervisningstilbud: 
 
Handverksskolen har fra 2004 hatt godkjenning for 1 klasse i VG2 Design og trearbeid, med vekt på treskjæring 
(tidl. VK1 Treskjærerfaget). Vi har i flere år arbeidet for å utvide undervisningstilbudet til VG2 Smed, fordi 
bransjen ved Norsk Smedforening understreker behov for rekruttering. Gjennom denne lovendringen håper vi 
at en utvidelse av tilbudet lar seg realisere. På Handverksskolen har vi de siste 2 årene hatt opptil 14 søkere til 
smedfaget, flere med ungdomsrett. At loven trer i kraft 1. august 2012 er derfor en utfordring for oss.  
 
Vi ber Departementet vurdere muligheten for at UDIR kan behandle vår søknad parallelt med at lovsaken 
behandles i Stortinget. Vi forventer at det må være mulig for Handverksskolen å få godkjenning (under 
forutsetning av at kvalitet og formaliteter er i orden) slik at vi kan gi tilbud fra høsten 2012. 
 
 
 
 
Handverksskolen as 
Hjerleid, 2662 Dovre 
61 24 05 51 
www.hjerleid.no  
 
 
 

       
 
Kjærsti Gangsø       Helle Hundevadt   
styreleder       rektor      
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