
  

 

Hovedorganisasjonen Virke 

 

Besøksadresse: 

Henrik Ibsens gate 90 

NO 0255 Oslo 

Postadresse: 

P.O. Box 2900 Solli 

NO-0230 Oslo 

Tel +47 22 54 17 00 

Fax +47 22 56 17 00 

E-post 

info@virke.no 

Bankgiro 

6030.05.18543 

Org nr. 

970 134 646 MVA 

 

www.virke.no  

 
 
Kunnskapsdepartementet (KD) 
Postboks 8119 Dep. 
0032 OSLO 
 
    
 

 
 
Deres ref:  

Oslo, 19.02.2014 
Vår ref:  Tormod Skjerve/ 14-5006 

 

 

 

Høring - Forslag til endringer i privatskoleloven - Innføring av midlertidig 
dispensasjonsbestemmelse 

 

Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 10.01.14. 

 

Hovedorganisasjonen Virke støtter departementets forslag om å innføre en 

midlertidig dispensasjonsbestemmelse 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. 

 

Vi vil understreke den forutsetning departementet selv anfører i høringsbrevet, for å sikre at 

det i denne fasen ikke settes i verk tiltak som avviker i vesentlig grad fra nåværende lov: 

"Departementet legger til grunn at dispensasjon kun vil bli gitt hvor den omsøkte skolen har 

et pedagogisk tilbud eller en organisering av undervisningen som er nyskapende i forhold til 

eksisterende offentlige og private skoler. Søknader om dispensasjon vil bli gitt en helhetlig 

vurdering. I denne vurderingen vil departementet særlig legge vekt på om dispensasjon vil 

ha negative konsekvenser for den offentlige skolestrukturen eller for allerede etablerte 

private skoler i det aktuelle området." 

 

 

For det videre arbeidet med ny lov om friskoler vil vi peke på noen grunnleggende 

elementer. 

Virke vil påpeke den betydningen det private bidraget har for kvalitet og relevans i det 

norske utdanningssystemet. Denne betydningen viser seg ut fra tre perspektiver: 

1. Pedagogisk perspektiv; private utdanningsinstitusjoner bidrar til den pedagogiske 

tenkningen og utviklingen også i den offentlige delen av utdanningssystemet. Vi 

mener dette gir viktige impulser og er med på å øke kvaliteten i norsk utdanning. I 

dagens lovtekst er det å bygge på en "anerkjend pedagogisk retning" det som kan 

kvalifisere til godkjenning. Vi ser av høringsbrevet at departementet utvider dette til 

"pedagogisk tilbud eller organisering av undervisningen som er nyskapende i 

forhold til eksisterende offentlige og private skoler". Virke ønsker at det skal gis rom 

også for skoler som ikke bygger på en anerkjent pedagogisk retning, men som kan 

bidra til pedagogisk nytenkning. I det videre arbeidet med forslag til ny friskolelov er 

det nødvendig å drøfte om en nyskapende "organisering av undervisning" skal 
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være et selvstendig grunnlag for godkjenning. Vi er usikre på hva som faller inn 

under dette og som samtidig ikke fører til et nyskapende pedagogisk tilbud. 

 

2. Samfunnsperspektiv; vi ser at lokalsamfunn bevarer sitt skoletilbud ved å etablere 

et privat skoletilbud som erstatning når den offentlige skolen legges ned. Det 

private bidraget i utdanningssystemet er dermed med på å sikre bosetting og 

aktivitet i distrikts-Norge. Private skoler kan sies å ha en samfunnsbyggende 

funksjon, blant annet gjennom i stor grad å involvere foreldre og andre i 

lokalsamfunnet til praktisk arbeid og deltakelse i skolesamfunnet.  

 

 

3. Individperspektiv; det private bidraget sørger for at både elever, foreldre og lærere 

gis en frihet til å velge læringsmiljø. For mange er muligheten til å velge et 

læringsmiljø basert på tydelige verdier eller alternativ pedagogikk et vesentlig 

element for livskvalitet og utvikling. Vi har grunn til å anta at muligheten til å velge et 

alternativt læringsmiljø også kan være en viktig faktor i arbeidet med å redusere 

frafall i skolen, sett på bakgrunn av at mange elever som fullfører utdanningen i en 

privat skole har startet som elev i offentlig skole. 

 

Vi ønsker også å understreke det bidraget de eksisterende private skolene gir. Det er et 

faktum at mange av disse drives på et sårbart økonomisk grunnlag. En ny friskolelov 

må gjerne skape en sunn konkurranse basert på kvalitet i skolene, men må forhindre at 

konkurransen gir fortrinn til finansiell styrke. Virke ønsker en friskolelov som bygger opp 

under og styrker kvaliteten i det private bidraget sett i et pedagogisk, samfunns- og 

individperspektiv.   

 

 

 

Vennlig hilsen 

Hovedorganisasjonen Virke 
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