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Høring - forslag om midlertidig endring i friskoleloven - stopp for 
godkjenning av frittstående skoler - forslag om endring i 
fagskoleloven 
 
Det vises til høringsbrev datert 16.12.2006. 
 
Formannskapet har i sitt møte den 18.01.06 enstemmig vedtatt følgende uttalelse: 
 
”Uttalelse fra Overhalla kommune  

- I høringsnotatet sier Utdannings- og forskningsdepartementet at det vil satse på 
kvalitet og mangfold i en skole for alle. Fellesskolen skal være preget av 

• kunnskap og ferdigheter  

• arbeidsglede og mestring  

• selvstendighet og fellesskap  
- I lys av dette mener vi at man i arbeidet med en fullstendig/omfattende gjennomgang 

av friskoleloven bør vurdere følgende synspunkter når det gjelder videregående skole 
spesielt: 

o I videregående skole velger ungdommene retning. Ikke alle velger det samme 
og muligheten for valg bør gi den enkelte sjansen til å få brukt sine kunnskaper 
og ferdigheter med utgangspunkt i egne interesser. 

o Muligheten for at enkelte ungdommer skal kunne velge fagområder som ikke 
finnes i den offentlige skole bør vurderes – dette kan f.eks være nisjepregede 
områder som krever spesifikk kompetanse som ikke finnes i den offentlige 
skolen og der elevgrunnlaget er så lite at det krever inntak av elever fra hele 
landet. 

o For den offentlige skolen kan det være tidkrevende/ressurskrevende å bygge 
opp slik kompetanse og den kan kanskje også være vanskelig å kombinere med 



 
 
 

mer tradisjonell kompetanse innenfor den offentlige skolen som skal dekke 
brede kompetanseområder 

o Et mangfoldig utdanningstilbud tilpasset ungdom med spesielle interesser, vil 
kunne bidra til større motivasjon (følelse av arbeidsglede og mestring) og 
dermed øke sannsynligheten for at elevene fullfører. 

 
 
- Regjeringen har høye ambisjoner når det gjelder næringsutvikling. I Soria Moria-

erklæringens kap 4 om næringsliv sier regjeringen:”Vårt mål er at Norge skal bli en 
av de ledende, innovative, dynamiske og kunnskapsbaserte økonomier i verden 
innenfor de områder hvor vi har fortrinn. Norge skal være er et godt land å drive 
næringsvirksomhet i”. 

 
o Nisjepregede områder kan være fagområder rettet mot spesielle 

næringsinteresser og som krever spesiell utdanning 
o Hvis andre enn det offentlige er best i stand til å ivareta disse interessene, bør 

slik utdanning kunne etableres, også ved hjelp av offentlig finansiering 
o Elever med spesielle interesser kan da gis anledning til å utvikle disse til nytte 

for eksisterende næringsliv, men kan også gis kompetanse som gir dem 
mulighet/inspirasjon til å starte egen/ny næringsvirksomhet. 

o Nisjepregete utdanningstilbud vil kunne være viktig for nyskaping og 
næringsutvikling i distriktene, der utdanningstilbudene kan ta utgangspunkt i 
de særegne ressursene i de lokale områdene. 
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