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Høring – Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven –  
Leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom over 
opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse. 
Deres referanse: 13/5790-. 
 
KFF representerer ca 120 private skoler og høyskoler, av dem ca 60 grunnskoler og 30 videregående 
skoler, og vi takker for anledningen til å avgi uttalelse.  
 
1. Leksehjelp 
Kunnskapsdepartementet foreslår at skoleeier selv kan bestemme på hvilke(t) trinn i grunnskolen 
leksehjelpen skal gis. KFF støtter dette forslaget. Det er gledelig at det blir frihet til å legge 
leksehjelpen på de trinn som har størst behov. 
 
2. Opplæringsrett for ungdom som venter på vedtak om opphold 
Departementet foreslår å lovfeste rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for 
ungdom over opplæringspliktig alder som er under 18 år og som søker om oppholdstillatelse i Norge. 
KFF støtter dette forslaget. 
 
KFF vil samtidig peke på det problemet som oppstår når en rett til skolegang lovfestes i 
opplæringsloven (OPL) og ikke samtidig i privatskoleloven (PSL). Dette har gjentatte ganger ført til 
diskriminering og tap av rettigheter for privatskoleelever. Slik lovverket er blitt tolket de siste årene 
(av U-dir, fylkesmenn og i noen få ankesaker til KD), har privatskoleelever bare blitt tilkjent 
rettigheter som er eksplisitt nevnt i PSL, ev. ved at en bestemt paragraf i OPL er gjentatt i 
privatskoleloven.  
 
Det er interessant at KD sier (pkt 3.4) at det ikke er nødvendig å gjøre endringer i PSL og begrunner 
dette i lovens § 3-1 som sier at de private skolene skal stå åpne for alle som fyller vilkårene for inntak 
i offentlige skoler etter opplæringsloven §§ 2-1 tredje ledd og 3-1 første ledd. Dette er fram til nå 
blitt tolket slik at alle påfølgende ledd ikke gjelder for privatskoler. En av de mer kjente sakene, som 
til slutt førte til lovendring, tok utgangspunkt i en privatskoleelev som ikke fikk ta ut retten til inntil to 
år ekstra i vgs (OPL § 3-1 femte ledd). Dette ble til sist løst ved at det ble tatt inn i PSL at dette leddet 
i OPL skulle gjelde for elever i privatskoler også. 
 
Dersom denne tolkningspraksisen fortsetter, vil rettigheten som nå foreslås innført i et nytt 
siste/ellevte ledd ikke bli en rett som kan tas ut ved private skoler. Dette er forskjellsbehandling og 
diskriminering av elever. KFF utfordrer departementet til å få inn i PSL en generell bestemmelse om 
at privatskoleelever har de samme rettigheter som elever i offentlig skole og skal likebehandles med 



disse. Vi foreslår å legge til følgende setning i PSL § 3-2: "Elevar i skolar som er godkjende etter denne 
lova har dei same rettane som elevar i skolar godkjende etter opplæringslova, så lenge ikkje noko 
anna er eksplisitt sagt i lov eller forskrift." I tillegg til å sikre elevrettigheter vil dette også være et 
viktig bidrag til å minske byråkratiet. 
 
Slik situasjonen er nå, ser KFF seg nødt til å be om at det blir tatt inn i PSL § 3-3 siste ledd at retten til 
opplæring som nå innføres også kan tas ut i privatskoler. Paragrafen vil da lyde: "Opplæringslova § 3-
1 fjerde ledd om omval, § 3-1 femte ledd om opplæring i inntil to år ekstra og § 3-1 ellevte ledd om 
rett til ....". Det må presiseres at selv om det er kommunen/fylket som har ansvaret, betyr ikke det at 
eleven må gå i offentlig skole. 
 
3. Frukt og grønnsaker i skolen 
Departementet foreslår å oppheve plikten kommuner og private skoler i dag har til å tilby elevene 
frukt og grønnsaker. KFF støtter ønsket om at skoleeier skal få større handlefrihet, men kan ikke se at 
dette forslaget bidrar til det så lenge midlene ikke blir værende hos skoleeier. KFF lurer endog på om 
det vil være lovlig, ut fra den rigide lovtolkningspraksis vi har nevnt over, å bruke av det generelle 
statstilskuddet til frukt og grønnsaker.  
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