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HØRING – forslag om midlertidig endring i friskoleloven – stopp for godkjenning av 
frittstående skoler – forslag om endring i fagskoleloven 
 
Falkensten skole, en fådelt 1-7 skole med ca 40 elever utenfor Horten ble nedlagt fra høsten 
2005. Årsaken til nedleggelsen var trang kommuneøkonomi. Selve nedleggelsesprosessen var 
en ren overkjøring av barna og foreldrene på Falkensten, da verken høringsfrister ble holdt 
eller konsekvensanalyser utført fra kommunens side.  
 
En gruppe foreldre opprettet så Stiftelsen Falkensten skole (senere endret til Falkensten skole 
BA), med formål om å videreføre Falkensten skole i privat regi. Motivet er kun et brennende 
ønske om å beholde grendeskolen, som i alle år har vært et viktig samlingspunkt og en meget 
viktig faktor for samhold og identitet på Falkensten. 
 
Nedleggelsesprosessen ble gjort i et så rasende tempo at vi ikke rakk å søke om oppstart før 
høsten 2006, noe som betyr at elevene i inneværende skoleår har blitt fordelt på i hovedsak 2 
skoler. Imidlertid var det bare et fåtall som fikk velge å gå på den nærmeste skolen. Resten av 
elevene må skysses til skolen i buss på grunn av både lang og farlig skolevei.  
 
Nedleggelsen har ført til mange negative konsekvenser for foreldre og elever, og vi nevner 
noen:  

• Et lokalsamfunn har blitt splittet opp og fratatt et viktig element for samhold og 
identitet. 

• Skolebarn i samme gate og samme klassetrinn går på forskjellige skoler, og blir 
indirekte splittet fra felles sosiale aktiviteter (for eksempel 17.mai-feiring). 

• Foreldrene har mistet den naturlige kontakten med skolen (personale, foreldre og 
klassekamerater) på grunn av avstanden til de nye skolene. 

• Dagens barn har dårligere fysikk enn før. Da gjør det ikke saken bedre at elevene må 
sitte på en buss til skolen, i stedet for å kunne gå til en skole i nærmiljøet. 

• Integreringen på de nye skolene har ikke fungert godt nok. Mange av elevene fra 
Falkensten sliter med å komme inn i de nye miljøene, og de er fremdeles ”de fra den 
nedlagte skolen på Falkensten”. 
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Vi har følgende kommentarer til høringsutkastet: 
 

1. Det foreslås unntak i den midlertidige stoppen for godkjenninger av grendeskoler. 
Grendeskoler blir definert som skoler i ”grisgrendte strøk”. Denne definisjonen er 
meget uklar, men den er viktig for å klargjøre hvilke skoler som kommer inn under 
unntaket. Definisjonen ”grendeskole” må romme små, gjerne fådelte nærmiljøskoler 
som ønskes drevet videre som en følge av at det offentlige ikke har klart oppgaven. 
Det bør være åpenbart at de som ønsker å drive slike skoler videre ikke er ute etter 
profitt, men har oppriktige og idealistiske ønsker om å videreføre viktige tradisjoner 
og nødvendige samlingspunkt for små lokalsamfunn. 

2. Falkensten skole og andre grendeskoler som ønsker å starte opp høsten 2006, bør 
komme inn under unntaket om midlertidig stopp i godkjenninger, og det er meget 
viktig at behandlingen av disse søknadene gjøres snarest. Ytterligere forsinkelser av 
godkjenning vil kunne gjøre det vanskelig å starte opp til høsten  2006, da det blant 
annet må ordnes med opptak av elever og ansettelser av lærere i rimelig tid før 
sommeren 2006. I tillegg er det en del av elevene som mistrives og ikke finner seg til 
rette på de nye skolene, men har innstilt seg selv på å ”holde ut” inneværende skoleår i 
påvente av oppstart av Falkensten skole til høsten. 

3. Statstilskuddet bør holdes på 2004/2005-nivå. I vårt tilfelle har vi som mål at alle som 
ønsker det skal få gå på Falkensten skole – uavhengig av hvor god råd man har - og 
målet er å kunne drive skole med så lav foreldrebetaling som mulig. Vi vil klare dette 
dersom statstilskuddet holdes på 2004/2005-nivå. Signalet til samfunnet vil da være at 
friskoler ikke nødvendigvis er for de rike, men at også de er reelle valg med plass for 
alle. En eventuell begrensning i statstilskuddet vil representere en dobbeltmoral fra 
regjeringen ved at man godkjenner grendeskolen med den ene hånda, mens man 
begrenser det økonomiske grunnlaget for å drive med den andre hånda. I tillegg vil 
signalet til samfunnet bli at friskoler er for de rike, da foreldrebetalingen må økes for å 
kompensere for redusert statstilskudd for å få driftsbudsjettet til å gå opp.  

 
 
På grunnlag av våre kommentarer vil vi be om at vår søknad blir behandlet som et unntak i 
forhold til forslaget om midlertidig endring i friskoleloven, og at dette gjøres snarest slik at 
Falkensten skole kan starte opp fra høsten 2006. Vi ber også om at statstilskuddet holdes på 
2004/2005- nivå (eller bedre) for å gjøre Falkensten skole tilgjengelig for alle som ønsker det, 
og for å sikre en sunn og varig drift. Vi har møtt mye motgang på mange plan frem til nå. Vi 
håper ikke den nye regjeringen vil være den siste instansen som indirekte er med på å 
ødelegge det lille lokalsamfunnet på Falkensten ved å nekte barna og foreldrene en trygg og 
god skole i nærmiljøet. 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Falkensten skole BA (tidligere Stiftelsen Falkensten skole) 
 
Torbjørn Krämer 
Nestleder 
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