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Høringsvar til forslag til midlertidig endring i Friskoleloven ( stopp for godkjenning av 
frittstående skoler, forslag om endring i fagskoleloven ) . 
 
 

Norsk Lektorlag  oppfatter begrunnelsen for regjeringens forslag om en midlertidig endring i friskoleloven 

som en bekymring for at de nye friskolene som ble godkjent før regjerningsskiftet i 2005, vil utgjøre en så 

skarp konkurranse at de vil true det offentlige tilbudet i noen regioner. Norsk Lektorlag deler bekymringen 

for den offentlige skolen.  Norsk Lektorlag mener at bare en offentlig skole av høyeste kvalitet kan sikre 

et likeverdig utdanningstilbud til alle, uavhengig av sosial bakgrunn. Den offentlige skolen må også sikre 

en nasjonal kunnskapsstandard som holder godt internasjonalt nivå. For at den offentlige skolen skal 

kunne oppfylle denne oppgaven, må den gi tilbud som kan konkurrere med private 

utdanningsinstitusjoner også om de mest utdanningsbevisste elevene slik at den offentlige skolen ikke 

utarmes til et B-tilbud. Friskoler er positivt som et supplement til det offentlige skoletilbudet, men det ville 

være uheldig om  rask vekst i friskoleetableringer i en region skulle føre til nedleggelse av fagtilbud og 

etablerte fagmiljøer ved offentlige skoler.  

Norsk Lektorlag stiller seg likevel kritisk til et midlertidig lovforslag som løsning på dette problemet. Når 

begrunnelsen for lovforslaget fokuserer på å hindre at det startes nye friskoler, signaliserer det en 

beklagelig manglende tillit til kvaliteten i offentlig skole. Norsk Lektorlag kan ikke se at den offentlige 

skolen er tjent med slik manglende tillit.  Norsk Lektorlag mener det ville være en bedre løsning å 

særskilt styrke de offentlige skolene i de regioner / vertskommuner/ vertsfylkeskommuner der det er fare 

for at nye friskoler i en periode kan ta store deler av elevkullet. Dette kan gjøres i en periode på 3 -5 år 

inntil man ser utviklingen på de steder der det er gitt godkjenning til nye friskoler. Dette vil gi et godt 

grunnlag for å utarbeide forslag til mer omfattende og permanente endringer i friskoleloven som 

departementet har bebudet lagt frem for Stortinget våren 2007. Norsk Lektorlag mener at strengere krav 

til dokumentasjon av faglig kvalitet, både til friskoler og til offentlig skole, vil kunne forhindre en eventuell 

uheldig utvikling.  

 

Med hilsen Gro Elisabeth Paulsen 


