
 
 
 
 

Til Kunnskapsdepartementet  

Vedrørende:  

HØRING – Forslag om midlertidig endring i friskoleloven – stopp for godkjenning av 
frittstående skoler – forslag om endring i fagskoleloven. 

Dette høringssvaret tar kun for seg situasjonen til skolen Spin Off Forstudium i dans.  
 
Kort om Spin Off Forstudium. 
Skolen ble etablert som en selvstendig stiftelse i 2002.  
Godkjent i Statens Lånekasse fra samme året.  
 
Utdrag fra stiftelsens vedtekter:  
”§ 2. Formål. 

Stiftelsens formål er å drive en ett-årig heldagsskole for de som ønsker å arbeide med 
dans på et profesjonelt nivå som koreograf, danser, pedagog eller annet ballettrelatert 
yrke. Skolen er et spesialisert undervisningstilbud innen dans på et videregående nivå. 
Skolen vil gi elevene et solid grunnlag for all høyere utdanning innen dans. 
Gjennom skolens fag og innhold vil elevenes kunstneriske og kreative evner fokuseres 
og videreutvikles.” 

 
Skolen uteksaminerer våren 2006 kull nr.4.  Elevene kommer fra hele landet, er i alderen 17-
19 år, 3 gutter og 19 jenter. De fleste har gjennomført Musikk, dans og drama – linje ved en 
off.videreg. skole før inntak hos oss. 
Skolen hadde en søkermasse i 2005 på 140 søkere til 22 skoleplasser.  
 
Skolen ble godkjent som friskole i 2005 etter § 6 a-1.  
§ 6A-1:"..skole som gir yrkesrettet opplæring som ikkje blir gitt ved videregåande offentlige skolar".  
Skolen søkte om 21 skoleplasser og fikk godkjent 21 skoleplasser. 
 
Kort om dans og danseutdanning i Norge:  
Inntak ved høyere utdanning innen dans/ballett i Norge er basert på bl.a. fysiske opptaksprøver hvor 
søkeres realkompetanse blir vurdert. Høyskolene krever meget gode danseferdigheter ved inntak av 
studenter.  
Det stilles helt spesielle krav til utdanning av dansere, koreografer og pedagoger.  
For å greie å fungere som danser kreves det at man har gode fysiske forutsetninger, mental styrke og 
evne til kunstnerisk formidling. På grunn av at man bruker kroppen som instrument og tidlig 
pensjonsalder, kreves det utdanning i ung alder. Til orientering har KHiO, avd. Statens 
Balletthøyskole, dispensasjon til å ta inn studenter rett fra 10 klasse. 
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Mange unge velger i dag å gå på Musikk, dans og drama-linje ved en off.vid.skole. Dette skaper økt 
kunnskap om og interesse for dansekunst og kultur generelt. Noen av disse velger å satse videre på 
en dansekarriere.  
1/3-del av skoledagen ved Musikk, dans og drama linjene ved de off. videregående skolene 
inneholder andre fag enn dans, som norsk og engelsk o.l. Disse fagene krever også arbeid utover 
endt skoledag. Dette gjør at elevene ikke kan få den fordypning, spesialisering og treningsmengde 
som kreves for å komme inn ved en høyskole innen dans/ballett.  
Klassene ved VK1 og VK2 har også en stor spredning i forhold til nivå, treningsbakgrunn og 
motivasjon. Dette setter begrensinger på danseundervisningen.  
 
Spin Off Forstudium i Dans gir nettopp den nødvendige faglige fordypningen, spesialisert og spisset 
undervisning som disse unge trenger. Skolen fyller i dag et tomrom i utdanningsforløpet i dans/ballett 
som vi håper Kunnskapsdepartementet og Stortinget ser verdien av.  
 
Spin Off Forstudium - godt etablert i fagmiljøet og med gode resultater 
Skolen har utviklet et spesielt godt undervisnings - opplegg som gir elevene muligheten til å utvikle 
seg maksimalt på kort tid.  
Med godkjente 21 skoleplasser, ville skolen kunne fortsette å bidra til den kompetansehevingen innen 
dansekunstfeltet som den allerede bidrar med per i dag. Skolens godkjente læreplan er sammen med 
lærekreftenes kompetanse, med på å sikre kvaliteten og det faglige innholdet. Skolens kompetanse 
sikres bl.a. gjennom at skolen er godt etablert og i god dialog med fagmiljøet. På denne måten han 
man ha tilgang på de beste ressursene til enhver tid. Et eventuelt brudd i kontinuiteten i skolens drift, 
som et eventuelt ”frys” vil innebære, vil tappe skolen for disse ressursene da pedagogene ville måtte 
finne seg annet arbeid.  
 
Viktigheten av skolens eksistens kan bevitnes av et bredt fagmiljø.  
Vi håper Kunnskapsdepartementet vil innhente denne informasjon fra de øvrige sentrale aktører som 
ikke står på listen over høringsinstanser.    
 
Vi kan vise til støtte bl.a. fra:  

• Videregående off. skoler med Musikk, dans og drama. (Fagerborg, Rud, Ski),  
• Høyskoler med danseutdanning   
• Institusjoner og scener (Nasjonalballetten ved ballettsjef Espen Giljane m.fl. Parkteateret, 

Bærum Kulturhus) 
• Koreografer som Kjersti Alveberg og Jo Strømgren 
• NODA - Norske Dansekunstnere (Fagforening for dansere, koreografer og pedagoger-

(vedlegg 2)  
• Senter for Dansekunst (nasjonalt informasjonssenter for dans) 

 
Vennligst se vedlagte liste over navn som støtter godkjenning av skolen. (vedlegg 1) 
 
Skolens drift kan vise til at vi ”leverer” 95% av våre elever til høyskolene. Dette resultatet kan ingen 
andre skoler vise til. Samtidig erfarer noen få elever at kroppen og/eller motivasjonen ikke strekker til 
for å kunne fortsette med en utdannelse innen dans/ballett. De velger da en annen yrkeskarriere etter 
endt skoleår.  
 
 
Juridiske betenkeligheter- Omgjøring av vedtak- tilbakevirkende kraft. 
 
I følge advokat Steinfeldt og flere advokater med han, har vi merket oss stor uenighet og ikke minst 
usikkerhet omkring tolkning av lovligheten av forslaget.  
 
Vår skole er verken tungt bemidlet eller finner det riktig å bruke mye ressurser på en langvarig 
rettsprosess. Vi er opptatt av å sikre den videre drift, opprettholde undervisningstilbudet og etablere  
skolen som en friskole.  
Allikevel ser vi på Kunnskapsdepartementets fremgangsmåte og forslag til vedtak som svært uheldig 
for demokratiet og som umuliggjør initiativ fra private aktører som følger lover og regler som de 
folkevalgte har vedtatt.  
Vi ser at Departementets tolkning av loven ligger svært langt i fra vanlig rettsoppfattelse i befolkningen 
( 73% mener det er galt å trekke tilbake godkjente friskoler,- i følge spørreundersøkelse i uke 4 2006), 
i store deler av advokatstanden og ikke minst hos Utdanningsdirektoratet som ga oss klar beskjed om 
at vår godkjenning ikke kunne omgjøres av en ny regjering.   
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Om skolens godkjenning vil bli omgjort, vil vi måtte se på de økonomiske tap stiftelsen er påført som 
følge av dette og prosessen i sin helhet. Dette vil vi eventuelt måtte komme tilbake til. 
 
  
Forslag til midlertidig endring i friskoleloven 
 
Unntak fra bestemmelse 
Videre finner vi i lovforslaget, sitert:   
 
”Det kan imidlertid tenkes at situasjonen der den midlertidige stansen i godkjenninger gir helt urimelige 
utslag. Departementet ønsker derfor å reservere seg mulighetene til å gjøre unntak fra 
bestemmelsene i §§ 2-1, 2-1 og 6 A-1 i helt spesielle tilfeller…” 
  
"§ 6A-1 første ledd skal lyde: 

Det skal mellombels ikkje givast godkjenning til nye vidaregåande skolar i Noreg som har til føremål å 
gi yrkesretta opplæring som ikkje blir gitt ved offentlege vidaregåande skolar. Berre godkjende skolar 
som er i drift 13. desember 2005, har rett til tilskot og til å drive verksemd etter lova. Departementet 
kan i særlege tilfelle gjere unntak frå dette dersom skolen oppfyllar krava i lova. Departementet kan 
godkjenne driftsendringar. For skolar som er godkjende etter paragrafen her, gjeld reglane i dette 
kapitlet."  (vår understrekning)  

Stiftelsen Spin Off Forstudium mener at Kunnskapsdepartementets lovforslag får urimelige utslag for 
dansekunstfeltet, for en allerede etablert skole, dens ansatte og for en gruppe unge mennesker som 
ikke har andre alternative offentlige utdanningsmuligheter i Norge.   
Skolens virkefelt er innen et område som regjeringen også har valgt å satse på.  
 
Skolen er godkjent som et alternativ som ikke har paralleller i den offentlige videregående skole 
og vil derved IKKE ramme den offentlige skolen. 
Vi er den eneste skolen som er godkjent etter § 6a-1 som rammes av departementets avgjørelse. 
Skolen står i en særstilling som ikke kan sammenlignes med de øvrige søkerne som driver parallelt til 
den offentlige. 
 
Om lovforslaget går igjennom i Stortinget, ber vi Kunnskapsdepartement se på grunnlaget for å unnta 
skolen Spin Off Forstudium.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
 
 
Liv Greli,  
Styreleder 
Oslo, 2006-01-30 
 
 
Vedlegg 
1 Liste over navn som støtter skolen 
2. Brev fra NODA (sendes per post) 
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