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Høring -Forslag til endringer i privatskoleloven -Små og verneverdige 
håndverksfag

Vi viser til departementets høringsbrev 26.10.11.

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) mener det er vesentlig at viktige verdier i vår 
kulturarv tas vare på. De små og verneverdige håndverksfagene er en del av denne arven. 
Svært mange av våre medlemmer er avhengige av at det finnes kompetente fagfolk innen 
disse fagene. Dette gjelder først og fremst utøvere av håndverksfag knyttet til framstilling 
og vedlikehold av musikkinstrumenter, men også underleverandører til disse. Eksempelvis 
er orgelbyggere avhengige av treskjærere som holder høy kvalitet. 

Utdanningsdirektoratets og Sekretariatet for små og verneverdige fag sine kriterier for 
hvorvidt et fag kan regnes som "små og verneverdige håndverksfag" er nok dekkende i de 
fleste tilfeller, men det kan også tenkes at kriteriene ikke fanger opp alle fag av denne 
typen. Noen håndverksfag er immatrielle, slik som for eksempel pianostemmerfaget. 
Landets eneste utdannelse i pianostemming og pianoteknikk ved Rud videregående skole 
ble lagt ned i 2010. Pianostemmerfaget faller utenfor de nevnte kriteriene, og  MFO 
mener derfor det er positivt at kunnskapsdeparetmentet ikke vurderer kriteriene som 
absolutte eller kumulative. Vi mener også det er klokt at privatskoler som ønsker å satse 
på opplæring i disse fagene ikke skal omfattes av minimumskravene til elevtall. 

MFO mener det er behov for et utdanningstilbud innenfor ulike 
musikkinstrumenthåndverk. Erfaringene fra Rud viser imidlertid at det kan være 
økonomisk utfordrende å sikre et slikt studietilbud, til tross for at det finnes søkere til 
studiet. En endring av privatskoleloven vil være et godt virkemiddel for å legge til rette 
for undervisning i små og verneverdige håndverksfag, men etter vår mening vil det være 
behov for ytterligere incentiver for å sikre et bredt studietilbud i disse fagene.

MFO hilser forslaget til endringer i privatskoleloven velkommen og understreker samtidig 
at denne fagutdanningen må ha høy kvalitet, på lik linje med annen fagutdanning i 
skolesystemet. 
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