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Høring - forslag om endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskoleloven.  

 

KFF viser til deres referanse 201001336-/ABH. Vi takker for anledningen til å uttale oss. KFF 

er medlems- og interesseorganisasjon for de kristne privatskolene, deriblant fem av skolene 

for funksjonshemmede som denne forskriften skal gjelde for. 

 

KFF mener forskriftforslaget er godt. Vi vil peke på noen av grunnene for at vi mener det. 

 

Først vil vi bemerke at det er bra at forskriften blir en del av den ordinære privatskole-

forskriften. Det gjør den brukervennlig og setter disse skolene inn i privatskolesammenhengen 

på en god måte. Skolene har en viktig rolle i samfunnet og for de elevene det gjelder. 

  

Vi oppfatter at oppdelingen i to satser er gitt på forhånd. Med dette utgangspunktet vil vi 

støtte at hver skole får tildelt tilskudd basert på en av satsene og at satsene fordeles på 

navngitte skoler slik angitt. Vi støtter derfor paragrafene 9A-1 og 2 og vi mener dette er den 

ryddigste måten å ordne fordelingen av elever på. Det gir en faktisk kunnskap over år om 

hvilke elevgrupper skolen har og dermed en lettere inntaksprosess fordi det ikke blir mye 

feilsøkning fra elever. Det skaper altså ryddighet ved inntak. 

 

§ 9A-4 er også en viktig paragraf for skolene når det gjelder rettselevene og deres behov for 

spesialundervisning, hvis de avviker betydelig fra det grunnlaget som ligger i tilskuddsatsen. 

Vi mener det som står i høringsbrevet som presisering om dette er viktig: ”I slike tilfeller må 

det derfor vurderes om eleven har rett til spesialundervisning, jf. privatskoleloven § 3-6 som 

henviser til spesialundervisningsbestemmelsene i opplæringsloven §§ 5-3, 5-4 og 5-5. Det er 

hjemkommunen eller hjemfylket til eleven som i slike tilfeller skal sørge for at det blir utarbeidet 

sakkyndig vurdering, gjør vedtak om spesialundervisning og dekker utgiftene til dette, jf.  

privatskoleloven § 3-6 andre ledd.” 
 
 § 9A-5. Også kravet til ekstern dokumentasjon støtter vi og er fornøyd med den tydeliggjøring 

som ligger i høringsbrevet. Dette er i samsvar med den dokumentasjonspraksis skolene har i dag. 

At det nå ligger i forskriften gir anledning til å sørge for en enda tydeligere intern dokumentasjon 

av de innhentede uttalelser. 

 

Om inntaksbestemmelsene i privatskoleloven, som også gjelder for disse skolene, skriver 

departementet i høringsbrevet:  

”Sett på bakgrunn av den særlige profilen til skolene for funksjonshemmede, ser departementet at 

vilkåret om at skolene skal stå åpne for alle i spesielle tilfeller kan medføre enkelte utfordringer. 

Departementet antar likevel at dette i praksis løser seg på en hensiktsmessig måte innenfor 

privatskolelovens inntaksbestemmelser. Departementet vil likevel følge utviklingen på dette feltet, 

og ved behov vurdere om de særskilte skolene for funksjonshemmede bør gis visse unntak fra de 

ordinære inntaksreglene i privatskoleloven.” 

 

mailto:Postmottak@kd.dep.no


Det er en diskrepans mellom ”åpen for alle som fyller vilkårene for opptak i offentlig skole” og at 

skolene etter denne forskriften skal dokumentere at de driver spesielt for elever med 

funksjonshemming. Vi er derfor enig med departementet når de skriver at dette ”kan medføre 

enkelte utfordringer”. Når konflikter mellom hensyn foreligger, mener vi det likevel må bety at 

skolene da skal ta inn elever med dokumentert funksjonshemming. Når departementet vil følge 

utviklingen på feltet, må det bety f.eks. at de vil sikre at funksjonshemmede elever har 

fortrinnsrett. 

 

Kommentar til ikrafttredelsestidspunkt. Det står i forskriften at den skal iverksettes fra og 

med skoleåret 2010/2011. Nå oppfatter ikke vi at den innfører særlige endringer, men om 

endringer skal gjøres f.eks. i inntaksreglementer, må ikrafttredelsesdatoen bety at nye 

inntaksreglementer skal lages i det kommende skoleåret. Det er for kort tid å få gjort dette 

foran neste skoleår, da inntaket allerede er godt i gang med de inntaksreglementene skolene 

har per dags dato. Høringsfrist er satt til 21.mai og forskriften blir kanskje ikke fastsatt før 

langt ut i juni. Skolene kan ikke gjøre om inntaksreglementer etter det for neste skoleår. Med 

basis i en slik forståelse foreslår vi likevel ikke ikrafttredelsestidspunktet endret.  
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