
 
NORLANGUE- ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES NORVEGIENS 

Boîte postale 70107                                                                                                                    tél : 01 34 51 86 63                                               
  

F 78101 Saint Germain-en-Laye Cedex                                                               e-mail : section-nor@lycee-international.com                                                            
France                                                                                                                                                                                                           
www.norlangue.com                                             

1 
 

 

Uttalelse til høring. 

 

Den norske seksjonen ved Lycée International i Frankrike har lest gjennom 
høringsbrevet fra Kunnskapsdepartementet : Høring – forslag om endringer i 
privatskoleloven.                                                                                                                  
Vi er medlem av GNUF (Godkjente norske skoler i Utlandet). 

 

Den norske seksjonen har følgende kommentarer: 

 

Vi ser fram til en mulighet til å søke om dispensasjon fra Privatskoleloven.    

Den norske seksjonen ved Lycee International er en norsk seksjon ved en offentlig 
fransk skole som har en internasjonal organisering. Vi er godkjent etter privatskolen 
siden 1989 for grunnskole og vg1 med rett til statstilskudd. Seksjonen er siden 2012 
blitt godkjent som OIB-seksjon fra franske og norske myndigheter. OIB er en offentlig 
fransk bac. som gir studieadgang til universiteter/høgskoler over hele verden siden 
denne baccen gir høg  språkkompetanse. Elevene behersker minst tre språk etter 
endt utdanning. 
 

Vi har hatt kontakt med norske myndigheter de siste årene fordi vi ønsker å få 
godkjenning av vg2 og vg3 med rett til statstilskudd, men svaret er at norsk lovverk 
ikke åpner for dette. Vi har altså fått en godkjenning av norske myndigheter for     
OIB fra Kunnskapsdepartementet, men samme lands lovverk åpner ikke opp for 
statstilskudd. Resultatet er at man blir nødt til å finansiere vg2 og vg3 gjennom høge 
satser på foreldrebetaling noe som etter vår oppfatning er en usosial ordning og ikke 
i overensstemmelse med norsk politikk i utdanningsområdet. 
 

Seksjonen har et eget internkontrollsystem som jobber med å føre tilsyn med 
virksomheten. Resultatene av dette er at seksjonen selv påpeker at vi havner i en 
gråsone mellom kravene i privatskoleloven og de aktiviteter vi er nødt til å følge som 
en del av et offentlig fransk skolesystem. 

Vi har vært i kontakt med Utdanningsdirektoratets juridiske avdeling og hatt en norsk 
advokat til å se på saken. 

Begge slår fast at nåværende lovverk ikke lenger åpner for å godkjenne vg2 og vg3 i 
utlandet. Dermed står vi i en fastlåst situasjon som truer 25 års virksomhet i et 
internasjonalt skolemiljø. 
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Vi håper at det i det videre arbeidet med lovendringer tas hensyn til vår                 
spesielle organisering som i mange henseender er ideelt for norsk internasjonalt 
skolesamarbeid. 

 

Så ønsker vi dispensasjonsmuligheten velkommen! 

 

St.Germain en Laye, Frankrike 

 

12. mars 2014 

 

 

Stig Morten Eggesvik 

Leder 

Norsk seksjon 

Lycée International 

 

 

 

 

 

 

 

 


