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Høringsuttalelse om Forslag til endringer i opplæringsloven, forskrifter til 
opplæringsloven og i fag- og timefordelingen – Organisering av skoleåret på 

VG3 
 

 
I høringsnotatet foreslås det endringer slik at skoleåret for elever på 
videregående opplæring tredje trinn, studieforberedende utdanningsprogram 
deles i én periode for ordinær opplæring og én periode med eksamen for 
forberedelse til eksamen 
 
Norske fag og friskolers landsforbund(NFFL) har følgende kommentarer:  
 
Alternativ 1  
er det mest aktuelle forslaget for skolene organisert i NFFL.  Det vil 
nødvendigvis måtte føre til en omlegging av skoleåret, og NFFLs forslag er å 
starte skoleåret 1 uke tidligere etter sommerferien og droppe høstferien da den 
på mange måter har utspilt sin rolle. Man bør sette inn læringstrykket når 
læringsutbyttet er best.  
 
Ved alternativ 1 bør naturlig avslutning av skoleåret være rundt 1. juni. Dvs at 
skriftlig eksamen også avvikles innen 1. juni. Muntlig eksamen bør være ferdig 
10. juni.  
 
Slik NFFL ser det, er eksamensperioden en del av skoleåret og ikke noe som 
skal komme som et tillegg.  
 
Dersom skoleåret for VG 3 avvikles i perioden 1. – 10. juni, vil sensorene til 
skriftlig eksamen også ha god tid til sensur før sommerferien.   
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Alternativ 2 
For våre skoler og spesielt for Toppidrettsgymnasene som tilbyr 
Studiespesialiserende med toppidrett, vil det innebære en alvorlig forverring av 
skoletilbudet om det besluttes at elevene ikke skal gis anledning til opplæring 
etter 17. mai. Perioden etter påske er en viktig periode for å oppsummere 
skoleåret og for å få vist sin kompetanse. Vi kan ikke skjønne annet enn at 
avslutning til 17. mai er uforenlig med Opplæringlova og Privatskolelova og de 
krav til opplæring som stilles, all den tid standpunkt skal settes straks etter 
avsluttet opplæring. Jfr forskrift til Opplæringslovens  § 3.18, 2. ledd, alternativt 
forskrift til Privatskolelova, § 3.17, 2 ledd. I forskrift til Privatskolelova § 3.17, 
2 ledd, står følgende: ”(….) Eleven skal ha høve til å forbetre kompetansen sin i 
faget inntil standpunktkarakteren er fastsett.(…)” 
 
Vi mener at Toppidrettsgymnasene organisert i NFFL bidrar sterkt i utviklingen 
av norske toppidrettsutøvere. Noen av disse er allerede under skolegangen hos 
oss, i toppskiktet nasjonalt og internasjonalt. Det er viktig at også disse elevene 
kan få den undervisningen de har krav på, og at de kan få vist sin skolefaglige 
kompetanse fram til standpunktkarakteren settes.   
 
Oppsummering 
 
NFFL mener våre kommentarer til alternativ 1 overfor, at det foreslåtte skoleåret 
med start medio august, uten høstferie og med avslutning etter muntlig 
eksamener rundt 10. juni, også må gjøres gjeldende for vg1 og vg2 - både av 
hensyn til elevene, foresatte og de ansatte i skoleverket.  Dette vil naturligvis 
også få konsekvenser for grunnskoletrinnet, dvs hele skoleverket. 
 
NFFL mener at så lenge departementet har fremmet dette høringsforslaget har 
KD nå en fin anledning til å gjøre endringer, som etter vårt skjønn vil kunne gi 
et bedre totalt læringsutbytte gjennom skoleåret.  
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