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FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG FRISKOLELOVEN 
HØRINGSUTTALELSE FRA FROGN KOMMUNE
 
Vedlagt følger høringsuttalelse fra Frogn kommune vedtatt i Frogn kommunestyre 4.12.2006 
sak 97/06.  Høringsuttalelsen sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Kirsten Larsen 
grunnskolekoordinator
Frogn kommune
Pb 10 1441 Drøbak
tlf 64906047
kirsten.larsen@frogn.kommune.no
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Utvalg: Kommunestyret 
Møtedato: 04.12.2006 
Sak: PS  97/06 
  
Resultat: Annet forslag vedtatt 
 
Behandling i utvalget: 
 
Forslag: 
Kirsti Birkeland fremmet på vegne av Høyre alt. 3 i saksfremlegget/rådmannens innstilling: 
 
Frogn kommune avgir følgende høringsuttalelse i forbindelse med Kunnskapsdepartementets 
forslag til endringer i friskoleloven:  
 
Gjeldende friskolelov gir godkjenning ut i fra krav til innhold og kvalitet, og ikke som den 
gamle privatskoleloven hvor kravet var at skolene skulle utgjøre et religiøst eller pedagogisk 
alternativ til den offentlige skolen.  Friskoleloven skaper etter vår mening en reell valgfrihet 
ved at den også åpner for å kunne tilby et større mangfold av utdanningsmuligheter, som f eks 
skoler med språk-, realfag eller idrettslig profil, eller skoler som ønsker å ta inn spesielt 
ressurskrevende elever.  Sammen med den offentlige skolen vil disse tilbudene skape et 
mangfold, hvor foreldre og den enkelte elev gis større muligheter til å velge ut fra egne ønsker 
og behov. 
Selv om formålsparagrafen er liberalisert, innebærer friskoleloven en skjerpelse av skolenes 
forpliktelser ift den gamle privatskoleloven.  I tillegg til at opplæringen minimum skal være 
like god som i den offentlige skolen, understrekes friskolenes forpliktelser overfor samfunnets 
verdigrunnlag, elever og foreldre og overfor myndighetene som kontrollinstans. 
 
Vi er derfor prinsipielt uenig i en generell målsetting om å redusere antall friskoler som et 
middel for å styrke den offentlige skolen.  Vi ser heller friskolene som et supplement hvor 
hensikten er å øke kvaliteten i det totale utdanningstilbudet. 
 
Votering: 
Ved alt. votering ble Høyres forslag vedtatt med 16 stemmer.  15 stemte for innstillingen 
(15=6A+4SV+3V+1SP+1KrF). 
 
 
 
 
 
Vedtak: 
 
Frogn kommune avgir følgende høringsuttalelse i forbindelse med Kunnskapsdepartementets 
forslag til endringer i friskoleloven:  
 
Gjeldende friskolelov gir godkjenning ut i fra krav til innhold og kvalitet, og ikke som den 
gamle privatskoleloven hvor kravet var at skolene skulle utgjøre et religiøst eller pedagogisk 
alternativ til den offentlige skolen.  Friskoleloven skaper etter vår mening en reell valgfrihet 
ved at den også åpner for å kunne tilby et større mangfold av utdanningsmuligheter, som f eks 
skoler med språk-, realfag eller idrettslig profil, eller skoler som ønsker å ta inn spesielt 
ressurskrevende elever.  Sammen med den offentlige skolen vil disse tilbudene skape et 



mangfold, hvor foreldre og den enkelte elev gis større muligheter til å velge ut fra egne ønsker 
og behov. 
Selv om formålsparagrafen er liberalisert, innebærer friskoleloven en skjerpelse av skolenes 
forpliktelser ift den gamle privatskoleloven.  I tillegg til at opplæringen minimum skal være 
like god som i den offentlige skolen, understrekes friskolenes forpliktelser overfor samfunnets 
verdigrunnlag, elever og foreldre og overfor myndighetene som kontrollinstans. 
 
Vi er derfor prinsipielt uenig i en generell målsetting om å redusere antall friskoler som et 
middel for å styrke den offentlige skolen.  Vi ser heller friskolene som et supplement hvor 
hensikten er å øke kvaliteten i det totale utdanningstilbudet. 
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