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Forslag til endringer i privatskoleloven – små og verneverdige håndverksfag 
Høring 
 
Skolenes landsforbund viser til departementets høringsbrev av 26.10.11 
Forbundet registrerer at departementet på den ene siden viser til UNESCO-konvensjonen som 
forplikter norske myndigheter til å ta vare på gamle og tradisjonelle håndverk, mens man på 
den annen side konstaterer at fylkeskommunene står fritt til å avgjøre hvilke opplæringstilbud 
som skal gis i offentlig regi. I dilemmaet mellom offentlig ansvar og fylkeskommunal 
beslutningsmyndighet foreslås å åpne for adgang til å godkjenne flere private opplæringstilbud. 
 
Skolenes landsforbund innser at det ikke synes mulig å ivareta alle disse fagene på en god måte 
innenfor det offentlige opplæringstilbudet. Vår bekymring er at den foreslåtte lovendring på 
sikt vil kunne medføre privatisering av opplæringstilbudet innen en del fag som per i dag 
betjenes tilfredsstillende innenfor det ordinære fylkeskommunale opplæringstilbudet, gjennom 
ordningen med landslinjer eller som landsdekkende tilbud i fylkeskommunal regi. 
Vi etterlyser en mer aktiv oppfølging av anbefalingene i rapporten «Kulturhåndverk – avtrykk 
fra fortiden, uttrykk for øyeblikket, grunnlag for femtiden (Kulturdepartementet 2008). 
Der anbefales en sterkere nasjonal koordinerende enhet og et nettverk av regionale 
kompetansesentra. I et slikt kompetansenettverk kan de fylkeskommunale skolene inngå, og i et 
nærmere samarbeid med lokale bedrifter og fagutøvere ville det kunne sikres god og relevant 
praksis for elevene. På denne måten ser vi for oss at flere fag ville kunne finne sin plass 
innenfor det ordinære offentlige opplæringstilbudet. 
 
Før departementet eventuelt fremmer en lovproposisjon som åpner for en hjemmel til å 
godkjenne private opplæringstilbud innen små og verneverdige fag, (forslaget til § 2-1, annet 
ledd, ny litra g)), ber Skolenes landsforbund om en nærmere gjennomgang av opplæringstilbud 
og opplæringsbehov innenfor disse fagene med henblikk på tiltak og premisser for å forhindre 
unødvendig og utilsiktet privatisering av opplæringa. 
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