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Høringsuttalelse fra Forum for friskoler – Forslag om endringer i 

privatskoleloven – Innføring av midlertidig dispensasjonsbestemmelse 
 
Forum for Friskoler støtter departementets forslag om å innføre en midlertidig dispensasjons-

bestemmelse i privatskoleloven om at det i særlige tilfeller kan gis godkjenning til private skoler som 

ikke oppfyller kravet til grunnlag i privatskoleloven § 2-1 annet ledd.  

Forum for Friskoler mener det er positivt at det kommer åpninger som gjør det mulig å få godkjent 

alternative skoler som kan gjøre en forskjell og bidra til å løse samfunnsmessige utfordringer. I 

høringen har departementet konkret nevnt realfagsgymnas og yrkesfagskoler. Språkgymnas kan også 

være et eksempel på et alternativ som kan dekke kompetansebehov i arbeids- og næringslivet. Det er 

behov for kompetanse både innen f.eks. kinesisk, koreansk, japansk og russisk, men også innen tysk 

som alt for få velger med tanke på at Tyskland er en av Norges største handelspartnere. 

Vi minner samtidig minne om behovet for å beskytte friskolenes rett til å være annerledes, 

organisere seg deretter og virkeliggjøre det alternativet de er godkjent som. Under den foregående 

regjeringen ble privatskolene i stadig større omfang pålagt å forholde seg til nye lover og regler som 

kun var myntet på de offentlige skolene. Dette reduserte muligheten til å gjennomføre deres 

alternative godkjente læreplan og pedagogiske metode. Internasjonale skoler må f.eks. også forholde 

seg til godkjenning og kvalitetskontroll fra den internasjonale IB-organisasjonen som organiserer 

4000 skoler i 150 land. Da blir det problematisk dersom stadig større del av skoledagen må benyttes 

til aktiviteter som ikke er knyttet til deres læreplaner.  

Den største utfordringen for de internasjonale skolene er derimot at de ikke får finansiert det 11. 

skoleåret, i motsetning til alle andre offentlige og private skoler i Norge. Begrunnelsen fra 

Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet er den avvikende skolestrukturen som de har 

forpliktet seg til gjennom IB-programmet baserer seg på 6 primary years, 5 middle years og 2 

diploma years. Det passer ikke inn i den norske modellen med 7 års barneskole, 3 års ungdomsskole 

og 3 års videregående skole. I dette tilfelle dreier det seg ikke om behov for å endre lover eller 

forskrifter – kun en endret praksis som ivaretar friskolene sin rett til å virkeliggjøre det alternativet 

de er godkjent som. Vi oppfordrer derfor departementet til å rette opp dette misforholdet så snart 

som mulig. 

Om Forum for Friskoler 
Forum for Friskoler organiserer 29 skoler som er godkjent under Privatskoleloven og Opplæringsloven, 
hvorav halvparten er Internasjonale skoler. 
 
Vi takker for å bli hørt.  
 
 
Inge Jan Henjesand Knut Erik Beyer-Arnesen 
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