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Høring - Forslag til endringer i privatskoleloven - Små og verneverdige
håndverksfag
Landsorganisasjonen i Norge viser til departementets høringsbrev av 26.10.11
angående ovennevnte.
Kunnskapsdepartementet viser til ratifiseringen av UNESCO-konvensjonen og
ønsket om å ta vare på gamle og tradisjonelle håndverk, noe LO er enig i og ser
viktigheten av.
LO ønsker ikke private skoler med mindre det er helt spesielle og særskilte
årsaker til at tilbudene ikke kan opprettes innen rammen av den offentlige
fellesskolen i Norge.
LO er kjent med at fylkekommunene ser liten mulighet for å opprettholde en så
bred tilbudsstruktur at de verneverdige fagene i praksis oppleves som
tilgjengelige på linje med andre og større fag. Det er ofte voksne som søker seg
til denne typen fagtilbud, og mange har benyttet seg av opplæringsretten
tidligere. Opplæringen for denne faggruppen har vært til vurdering i både
nasjonale og nordiske miljøer over lang tid uten at en har lykkes med å fremme
konkrete løsninger. Det er viktig at fylkeskommunenes uttalelse til søknadene
blir vektlagt, og at det tegnes ordinære lærekontrakter. Myndighetene må stille
kvalitetskrav til utdanningene, slik at man ivaretar helheten i opplæringen for
elevene og lærlingene.
Med de spesielle forholdene som her ligger til grunn, vil LO kunne støtte en
endring i privatskoleloven og de tilhørende endringer som departementet
foreslår om å vurdere forskriften for inntak av voksne og unntak fra

minimumsgrense for elevtall. LO legger til grunn en restriktiv praksis for
godkjenning.
LO forutsetter at deltakelse i denne typen opplæring skal være gratis på linje
med annen videregående opplæring for de med opplæringsrett, og at
fylkeskommunen ikke skal miste ressurser til øvrig offentlig videregående fagog yrkesopplæring som følge av at private tilbud opprettes.
Med vennlig hilsen
LANDSORGANISASJONEN I NORGE
Tor-Arne Solbakken
(sign.)

Stein Reegård
(sign.)

Saksbehandler: Benedikte Sterner
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