Oslo , 16.12.2011.
Kunnskapsdepartementet
Høring – Forslag til endringer i privatskoleloven – Små og verneverdige håndverksfag.
Vi viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 26.10.2011.
De små og verneverdige håndverksfagene er kulturhistoriske fag som representerer
verdifulle tradisjoner i norsk historie. Samtidig kjennetegnes små håndverksfag av at de
har få utøvere og et begrenset, men jevnt rekrutteringsbehov.
I Norge er det et politisk og kulturhistorisk ønske å ta vare på de små håndverksfagene,
som er en viktig del av kulturarven vår. Men det er ikke bare resultatene av disse
håndverkernes arbeid som er verdifulle ,de ferdige produktene som gleder en
historiebevisst befolkning. Like viktig er det å fokusere på selve håndverksteknikken som
brukes i disse fagene, og da blir rekruttering av denne type håndverkere helt sentralt. I
dag er det et skrikende behov for fagfolk på dette feltet.
I dag tilbys ca.30 av disse håndverksfagene innenfor utdanningsprogram for design og
håndverk, og enkelte privatskoler gir opplæring i små og verneverdige håndverksfag. Men
privatskoleloven åpner ikke for godkjenning av nye skoler som kan gi opplæring i disse
fagene.
Den etter hvert store mangel på fagfolk som kan de gamle håndverkstradisjonene, betyr at
noe må gjøres for å sikre oss den fagkompetansen som kreves innen denne
håndverkstradisjonen. Norsk Lektorlag støtter derfor Kunnskapsdepartementets forslag
om å endre privatskoleloven slik at den åpner for å godkjenne skoler som tilbyr opplæring
i små og verneverdige håndverksfag. Forslaget går ut på at privatskoleloven § 2-1 endres
slik at departementet kan godkjenne nye skoler, og driftsendringer ved eksisterende
skoler, som gir opplæring i små og verneverdige håndverksfag.
Denne type skoler er spesielt utsatt på grunn av de særegne fagtilbudene og lavt elevtall.
Dette gjør at skolene har et særskilt behov for forutsigbarhet i driften. Det har
departementet tatt høyde for i sitt forslag , noe Norsk Lektorlag støtter.
Sekretariatet for små og verneverdige fag( SSV) og Utdanningsdirektoratet har en
definisjon av begrepet ” små og verneverdige fag” som er knyttet til fem kriterier.
Departementets vurdering er at disse fem kriterier også vil være sentrale momenter ved
vurderingen av om det dreier seg om ”små og verneverdige håndverksfag” etter den
foreslåtte bestemmelsen i privatskoleloven. Men for å ivareta disse skolenes behov for
forutsigbarhet foreslår departementet at en privatskole ikke vil miste godkjenningen til å
gi opplæring i et håndverksfag, kun fordi faget eventuelt ikke står på SSVs liste over
kriterier.
Som nevnt har skoler som gir opplæring i små og verneverdige håndverksfag svært få
elever. Privatskoleloven § 2-2, tredje ledd fastsetter en minimumsgrense for elevtall ved
privatskoler på 15 elever. Derfor foreslår departementet at det presiseres i
Adresse: Akersgt. 41
0158 OSLO

Internettsider:
www.norsklektorlag.no

Tlfnr 24 15 50 00
Faksnr. 24 15 50 01
Lederens mobtlf. 913 27 691
E-post:
Generalsekretærens mobtlf. 481 71 611
sekretariatet@norsklektorlag.no
Organisasjons.nr.: 879 495 512

privatskoleloven at alle skoler som gir opplæring i små og verneverdige håndverksfag, er
unntatt kravet til et minimum antall elever.

Vennlig hilsen
Gro Elisabeth Paulsen ( sign. )
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