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Høring- forslag til endringer i privatskoleloven - små og verneverdige 
håndverksfag 

Viser til brev fra Kunnskapsdepartementet 26.10.2011 og til Høringsnotat om forslag til endringer i 
privatskolelova: Godkjenning av skoler som tilbyr opplæring i små og verneverdige håndverksfag. 

Norsk kulturråd har med interesse lest Kunnskapsdepartementes forslag til endringer i lov 4. juli 2003 
nr 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova). 

Departementet foreslår at privatskolelovens § 2-1 endres slik at departementet både kan godkjenne nye 
skoler med nye fagtilbud og driftsendringer ved eksjsterende skoler, som gir opplæring i små og 
verneverdige håndverksfag, noe den nåværende loven ikke gir adgang til. Denne endringen vil gjøres 
ved at det legges til et nytt punkt g i annet ledd: "g) vidaregåande opplæring i små og verneverdige 
handverksfag". 

Godkjenningsvurderingene om godkjenning av ny privatskole eller endring av drift ved eksisterende 
skole, virker rimelige. Kulturrådet ser spesielt positivt på at departementet foreslår at det eksplisitt vil 
komme fram at skoler som gir opplæring i små og verneverdige håndverksfag, vil bli unntatt 
minimumskravet på 15 elever. Videre mener Kulturrådet at det er viktig at også fag som ikke er på 
SSVs liste over små og verneverdige håndverksfag, etter en helhetsvurdering kan falle inn under 
bestemmelsen i privatskoleloven. 

Kulturrådet mener den foreslåtte endringen er en god og riktig endring av privatskoleloven generelt og 
forhold til UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven, der vern av "tradisjonelt 

håndverk" står sentralt. Endringen vil være viktig for implementeringen og oppfølgingen av 
konvensjonen. 
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