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Høring  
Forslag til endringer i friskoleloven og i fagskoleloven.  
 
Endring i fagskoleloven §8. 
Kunstfagskolene er et helt nødvendig kvalifiseringsledd mellom videregående skole og høyere 
estetiske utdanninger innen arkitektur, design, kunst etc. Kompetanse i idéutvikling og 
kunstfag kan meget vel integreres som supplement til mange andre yrkesområder.  
 
Grunnskole og videregående opplæring gir i dag ikke et tilstrekkelig kunstnerisk 
ferdighetsnivå for videre studier ved universiteter eller høyskoler. Som kjent er det andre 
skoler som gir den undervisningen som må til for å kvalifisere for opptak til høyere utdanning. 
 
De offentlig godkjente kunstfagskolene i Norge har arbeidet etter egne fagplaner siden de ble 
opprettet og hele tiden fungert som ”postgymnasiale” utdanninger. Ved innføringen av Lov 
om Fagskoler fikk skoleslaget sin rettmessige plass i det formelle utdanningsløpet. Det var  
forventet at skolene ville bli flyttet over til denne loven automatisk og at finansieringen ville 
følge med, noe som ikke skjedde. 
 
Kunstfagskolene i Norge har i alle år kjempet for opprettelsen av et eget mellomnivå i 
utdanningen noe som ble anerkjent gjennom utredningen ”Mellom barken og veden” og førte 
fram til lov om fagskoler. 
 
De fleste av kunstfagskolene har hele tiden vært i dialog med NOKUT og hverandre i et felles 
arbeid for å bli enige om kvalitetskriterier og faglige ståsteder. Prosessen med å utvikle nye 
fagplaner, reglementer og systemer for kvalitetskontroll har pågått lenge med tanke på at dette 
skal være kvalitativt bra. Svært mange av skolene har brukt mange ressurser på en prosess 
hvor så vel styret, lærerkollegiet, andre ansatte og elevene har vært involvert. Arbeidet har 
ført fram til en fagskolesøknad som nå ligger til behandling i NOKUT. Denne prosessen må 
nå stanses for at skolene ikke skal miste sin finansiering. 
 
Vi finner det svært urimelig at beslutningen om en fremtidig gjennomgang av forholdet 
mellom friskoler og fagskoler rammer kunstfagskolene på denne måten på grunn av en fastsatt 
dato. Skolene har vært i drift på mellomnivået i svært mange år, (flere ble godkjent på 80-
tallet). Det er beklagelig at departementet ikke ser hvilke praktiske følger det medfører for 
skolene og deres elever å avbryte en prosess som har vært på gang i over ett år. 
 
 
Med vennlig hilsen 
For FORUM FOR KUNSTFAGLIG UTDANNING 
 
Bjørn Lien 
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