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HØRING – FORSLAG OM ENDRINGER I FORSKRIFT 14. JULI 2006 NR 932 TIL 

PRIVATSKOLELOVEN 

 

Aglo videregående skole viser til mottatt utkast til nytt kapittel 9A ”Tilskudd til skoler  som 

driver særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede i forskriften til privatskoleloven.” 

 

Aglo videregående skole merker seg at utkastet på en grei måte formaliserer det som er vår 

praksis i dag. Det har vært en del usikkerhet omkring dette, derfor setter vi pris på at dette nå 

formaliseres og får plass i ”privatskoleforskriften”. 

 

Til de enkelte punkt: 

§ 9A-1  til 9A3 – Dette oppfatter vi som dagens ordning, og Aglo vgs har ingen merknader. 

 

§9A-4. Her blir  den ordningen vi har fått til i forhold til Nord-Trøndelag fylkeskommune de 

siste årene forskriftsfestet. Høringsbrevets henvisning til privatskolelovens § 3-6 er en viktig 

presisering.  

 

§9A-5. Aglo vgs har helt siden 1994  forutsatt en slik dokumentasjon for de elevene som tas 

inn etter privatskolelovens § 2-1, f. Vi synes det er bra at den nå kommer inn i forskriften. Det 

er litt uklart for oss hvem som skal kontrollere denne dokumentasjonen. De første årene hadde 

vi jevnlig besøk fra Statens Utdanningskontor, nå fylkesmannen. Vi antar at dokumentasjonen  

skal arkiveres med tanke på et eventuelt tilsyn. 

 

Til iverksettelsestidspunkt 

I og med at forskriften på alle punkt samsvarer med vår praksis, har vi ingen merknad til at 

det iverksettes fra kommende skoleår. Da forutsetter vi at det ikke er nevneverdige endringer i 

den endelige forskriften. Vi merker oss en interessant kommentar i høringsbrevet når det 

gjelder inntaksbestemmelsene. Aglo videregående skole er godkjent både etter 

privatskolelovens § 2-1 a og f. Vi har problematisert at vi må ha to ulike bestemmelser i 

inntaksreglementet. Vi merker oss at departementet nå åpner for visse unntak fra de ordinære 

inntaksreglene i privatskoleloven. Vi vil gå igjennom vårt inntaksreglement med tanke på 

skoleåret 2011/12. Inntaket for kommende skoleår er snart sluttført. 
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