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Høring: Forslag om endringer i privatskoleloven, innføring av midlertidig 
dispensasjonsbestemmelse.

Høringsuttalelse fra Norsk Montessoriforbund

Det vises til Kunnskapsdepartementets høringsbrev av 29.01.2014: Forslag til endringer i 
privatskoleloven, innføring av en midlertidig dispensasjonsbestemmelse.

Norsk Montessoriforbund (NMF) er en medlemsorganisasjon som ble stiftet i 1979, og vi representerer 
i dag 60 montessorigrunnskoler (1.-10. trinn) og 36 montessoribarnehager i Norge. Vi takker for 
muligheten til å få komme med en høringsuttalelse.

Vi viser til at regjeringen har varslet at de forbereder en ny privatskolelov (friskolelov). Høringen gjelder 
en dispensasjonsbestemmelse som vil gjøre det mulig å godkjenne enkelte skoler før en ny lov er på 
plass. Departementet presiserer at dette kun vil være aktuelt i et fåtall tilfeller. NMF mener at en slik 
dispensasjonsbestemmelse kan virke uheldig i forhold til likebehandling av ulike søkere og skoleslag. 
Bestemmelsen vil kunne legge føringer før saken om privatskoler er behandlet i sin helhet. NMF ønsker 
derfor i utgangspunktet at saken tas opp på bredt grunnlag under selve lovbehandlingen, og at man ikke 
legger til rette for en ny praksis fra departementets side før alle forhold er tilstrekkelig belyst. 

Vi vil videre i høringsuttalelsen kommentere den ene privatskoletypen dispensasjonsadgangen skal 
gjelde; realfagsgymnas.

Realfagsgymnas
Et realfagsgymnas vil kunne bli et godt tilbud til elever som har bevart interessen for realfag og vil 
kunne være en stimulans også for andre skoler.



Vi tror imidlertid ikke at realfagsgymnas i seg selv kan ses på som noen løsning for å løse realfags-
problemet i norsk skole. Alle offentlige videregående skoler i Norge med studiespesialisering tilbyr 
allerede realfag. Mange offentlige skoler tilbyr også faget ”Matematikk X”, et spennende og avansert 
fag på universitetsnivå. Matematikk X kan bare leses parallelt med eller etter Matematikk R1. Med 
andre ord: Tilbudet om avanserte realfag i videregående skole finnes allerede - innenfor offentlig 
skole. Problemet er at så stor andel av elevene velger bort realfag så raskt de kan. Skal man lykkes i å 
snu nedgangen i antall elever som velger realfag, må innsatsen settes inn på et langt tidligere nivå enn 
når elevene er blitt 16 år gamle. Altfor mange elever i norsk skole faller av matematikken allerede på 
barnetrinnet. Vi mener at norske skolemyndigheter bør først og fremst ha fokus på en målrettet satsning 
på matematikkundervisningen i grunnskolen.

Høringen fra departementet inneholder ingen informasjon om hvilke faglige kriterier departementet 
vil stille til private realfagsgymnas. Etter NMFs oppfatning bør det stilles krav om et høyere timetall 
i realfag enn man finner i offentlig skole. Et økt timetall i realfag kan for eksempel kompenseres ved 
at elevene ved realfagsgymnas får fritak fra et eller flere andre fag. Videre bør det stilles krav til at en 
høyere andel av lærerne i realfagsgymnaset enn i offentlige skole har formell realfaglig kompetanse. 
Vi mener også at private realfagsgymnas bør ha egne læreplaner i realfagene. I læreplanene bør 
realfagsgymnaset synliggjøre hvilke undervisningsmetoder de vil anvende. 

På generelt grunnlag vil NMF understreke at vi mener det er viktig og riktig at departementet stiller 
tydelige faglige krav til private skoler som får statstilskudd. Til montessoriskolene stilles det for 
eksempel krav om et eget alternativt læreplanverk som synliggjør montessoripedagogikken, og videre 
at minst 50 % av lærerne i montessoriskolene må ha spesialkompetanse i montessoripedagogikk. 
Spesialkompetansen skal være av ett års varighet og omfang (60 studiepoeng). NMF stiller seg fullt 
ut bak disse kravene. Tilsvarende bør det også stilles krav til nye privatskoletyper som får statlig 
finansiering. Tydelige kvalitetskrav vil være med på å hjelpe de private skolene med å lykkes i å skape 
gode skoler for elevene.
 

Med vennlig hilsen,

For Norsk Montessoriforbund,

Jon-Terje Bjørke    Marie Lexow
Styreleder     Forbundssekretær/ daglig leder

Høringsuttalelsen er elektronisk godkjent.
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