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Høring – forslag til endringer i friskoleloven   
 
 
 
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) er eier eller medeier av 19 skoler i Norge og 4 i andre land som er 
godkjent etter friskoleloven. Skolene er medlemmer i Kristne Friskolers Forbund (KFF) som er offisiell 
høringsinstans for forslaget til revidert friskolelov. Både enkeltskolene og NLM som organisasjon vil 
uttrykke sin støtte til de synspunkter som fremmes i KFFs uttalelse. Vi vil gjerne få understreke følgende: 
 
1. Opplæring og oppdragelse er et foreldreansvar. Dette fundamentet må enhver skolelov bygge på. I 
foreliggende forslag er foreldreretten tont veldig ned til fordel for statens rett og ansvar. Departementet 
skriver at de private skolenes formål etter loven primært er å drive skole, ”dvs at de på vegne av det 
offentlige skal sørge for ...” (pkt 8.2.1). Både offentlig skole og friskoler har et mandat fra staten til å sørge 
for at elevene lærer det de trenger for å kunne fungere som aktive samfunnsmennesker. Dette 
samfunnsbyggende ansvaret tar våre friskoler selvsagt på alvor. Men skolene har først og fremst et mandat 
fra foreldrene. Det er foreldrene som har det primære ansvar for hva slags oppdragelse og undervisning barna 
skal få, det er de som er skolenes primære oppdragsgiver. Skolegang, med oppdragelse og undervisning, er 
en normativ aktivitet som bygger på livssyn og verdier. Hvis foreldreretten nedtones, er veien kort til det syn 
at barna og barneoppdragelsen er samfunnets, eller mer konkret statens, ansvar. Slik tenkning har opp 
gjennom historien kun kommet fra totalitære regimer. 
 
Forarbeidene til en revidert friskolelov må derfor på en mye tydeligere måte enn i høringsutkastets 
kommentarer framheve foreldreretten som lovens viktigste grunnpilar. Dette innebærer også at alle foreldre 
og barn må få offentlig økonomisk støtte til skolegangen, uansett skole, slik at muligheten for å velge skole 
ut fra egen overbevisning ikke bare blir en papirbestemmelse. 
 
2. Godkjenningen av livssynsskoler må ikke være gjenstand for politisk skjønn, hverken i 
departement, fylke eller kommune. Foreldrene har rett til og ansvar for å velge oppdragelses- og 
undervisningsgrunnlag. Elevene har, etter hvert som de blir eldre, rett til å velge en skole som underviser i 
tråd med deres egen overbevisning. Nåværende  lov gir åpenhet for å starte skoler med samme grunnlag som 
den offentlige, da gir det mening å vektlegge uttalelser fra offentlig skoleeier. Men når det er snakk om skoler 
som opprettes på et menneskerettsgrunnlag, kan ikke økonomiske argumenter fra kommune eller fylke telle.  
I § 2-1 bør det derfor hete at ”Departementet skal etter søknad godkjenne ...”, og setningen om 
vertskommunens og vertsfylkets innflytelse bør tas ut. 
 
3. Foreldreretten er også grunnlag for at disse alternative skolene må kunne ha alternative læreplaner. 
Departementet er i høringsnotatet opptatt av at skoler som godkjennes skal ha et reelt, alternativt grunnlag. 
Det er læreplanene, sammen med de ansatte, som gjør at skolene blir reelle alternativer i praksis. Det er 
derfor inkonsekvent dersom det ikke er rom for å lage læreplaner som tydeliggjør skolens grunnlag og profil. 
Vi mener loven bør ha en sterkere fokusering på at skoler som godkjennes under den nye loven, skal ha 
alternative læreplaner.  
4. Skal skolen være et alternativ, må den ha frihet til å ansette personale som vil arbeide på skolens 
grunnlag og fremme skolens formål. Det er positivt at departementet foreslår at tilleggskompetansekrav 
kan godkjennes (§ 4-2). At søkeren deler den tro/det livssyn som skolen bygger på og skal formidle må 
komme inn under et slikt kompetansebegrep. Lærernes viktigste læremiddel er de selv, de kan ikke med sine 
holdninger og sine verdier formidle noe som ikke er i overensstemmelse med det skolen står for. Det må også 
gjøres tydelig at manglende tilleggskompetanse kan føre til midlertidig ansettelse, på linje med det 
paragrafen sier om manglende grunnkompetanse.  
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5. Vi støtter KFF i at det er bedre å lovfeste at eiere av skoler ikke kan ha økonomiske formål enn å 
forsøke å detaljstyre og innsnevre skolenes mulighet for å drive tilleggsvirksomhet. Slik 
tilleggsvirksomhet vil ha som formål å gi elevene et bedre tilbud, enten direkte (havbruk, gårdsbruk) eller 
indirekte (utleie av internat i skoleferiene) ved å skaffe skolen økonomiske midler. 
 
 
6. Grunnskoler i utlandet 
Siden utenlandsskolene er berørt på mange punkter i høringsutkastet, og disse skolene er en liten gruppe som 
ikke har mange talsmenn, ønsker vi å skrive litt mer utførlig om dem.  
 
Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eier og driver for tiden fire norske grunnskoler i utlandet. Disse 
ligger i Peru, Bolivia, Etiopia og Kenya, og er opprettet primært for å ha et skoletilbud for misjonærfamilier 
med skolebarn som reiser ut i NLMs tjeneste. Samtidig er skolene åpne for andre norske statsborgere og har 
gjennom årene hatt elever fra ulike sammenhenger; bistandsorganisasjoner, utenrikstjeneste, private og andre. 
Flere av skolene gir også tilbud til elever fra andre nordiske land, men mottar ikke norsk statsstøtte til disse 
bortsett fra de svenske.  
 
NLMs formål med å eie og drive disse skolene er at elevene skal ha et fullverdig skoletilbud og være i stand 
til å gå inn i sitt årstrinn i Norge med god margin. Engelskspråklig internasjonal skole kan være et alternativ 
enkelte steder, men for de av elevene som blir boende i landet i relativt kort tid vil overgangen til nytt 
skolespråk og tilbake til norsk føre til avbrudd i opplæringen.  
 
Bruk av internasjonal og nasjonal skole 
Generelt vil NLM si at det er positivt at norske elever går i internasjonale skoler. De lærer språk, får 
sosialisering i et større klassemiljø og integreres i et større internasjonalt miljø. 
Dette kan også gjelde nasjonale skoler, men i mange tilfeller viser det seg at læreplaner og arbeidsmåter 
avviker så mye fra norsk modell at det medfører problemer både for den enkelte elevs skolesituasjon og for 
målet om at de skal holde tritt med norsk skolesystem.      
 
For øvrig er det en kjensgjerning at internasjonale skoler gjerne er fokusert på akademisk resultat og ikke har 
verken økonomiske eller personellmessige ressurser til å ta seg av elever som trenger mer oppfølging. I flere 
sammenhenger har internasjonale skoler i samarbeidssituasjoner med NLMs skoler gitt uttrykk for at de ser 
og lærer av det norske systemet som gir plass og oppfølging til elever som ikke er særlig skoleflinke eller har 
spesielle behov. 
 
Vi ser helt klart utfordringene med at små skoler ikke vil kunne gi sosial trening og et større 
læringsfellesskap. Samtidig er utfordringen for NLM at uten disse skolene vil mange av elevene bli uten noe 
læringsmiljø i fellesskap med andre i det hele tatt. Vårt standpunkt er derfor at et lite læringsmiljø er bedre 
enn intet felles læringsmiljø. 
 
Elevtall 
Elevtall i NLMs Utenlandsskoler varierer avhengig av hvilket personell NLM til enhver tid har i de ulike 
landene. Vi anser det for lite sannsynlig at NLM i framtiden vil ha konsentrasjoner av mange utsendinger i 
samme område, og det er lite trolig at elevtallet vil kunne holde seg stabilt på høyt nivå. En begrensning i 
elevtall på 20 elever vil medføre nedlegging for disse skolene. I likhet med små skoler i Norge vil 
utenlandsskolene i den tredje verden ha behov for at denne regelen ikke blir gjort gjeldende, eller at det blir 
gitt en unntaksmulighet. Hvis en slik unntakshjemmel skal kunne fungere for utenlandsskolene, må den ha en 
åpen tidshorisont og ikke være begrenset til et visst antall år.  
 
Misjonsorganisasjonenes utenlandsskoler vil ikke ha innvirkning på elevtall i kommunene i Norge. 
 
Økonomi 
Den økonomiske bærekraften er naturligvis mindre ved små skoler. Ved NLMs utenlandsskoler har det 
gjennom alle år vært nødvendig at organisasjonen har støttet skoledriften utover det statsstøtte og 
skolepenger har kunnet dekke. For NLM ville det likevel være større utgifter forbundet med skoleplasser i 
eventuell internasjonal skole siden disse ikke kommer inn i andre støtteordninger utover støtte til 
kompletterende undervisning. 
 
Vi vil derfor hevde at misjonsorganisasjonenes skoletilbud er det tilbud som gir størst trygghet og 
forutsigbarhet både for elever og foreldre, og for sendeorganisasjonene som benytter disse skolene.   



 
Desentralisert undervisning 
Misjonsorganisasjonenes utenlandsskoler har i stor grad vært organisert som internatskoler fra 1. til 10. 
klasse. Dette har vært nødvendig fordi skolene har betjent utsendinger som har hatt sine arbeidsoppgaver i 
ulike deler av landene, ofte knyttet til bistands- og utviklingsarbeid i rurale områder. Fra slutten av 1980-
årene har imidlertid både forskning og organisasjonenes egne erfaringer satt fokus på at det er uheldig med 
atskillelse av barn og foreldre, særlig for yngre barn. NLM har arbeidet grundig med denne problematikken 
og har kommet fram til løsninger som man har funnet er tilfredsstillende. I stedet for at elever i 1. – 4. 
klassetrinn bor i internatet, fungerer ordningen slik at de har en del av undervisningen hjemme med en av 
foreldrene som lærer (eller en annen lærer i lokalmiljøet), en del av tiden har de besøk av reiselærer fra 
skolen, og en del av tiden følger de undervisningen på skolen mens elev og en av foreldrene bor i gjestehus 
ved skolen.  
 
De norske skolene i Etiopia og Kenya har i tidsrommet 2002-2006 hatt denne ordningen godkjent fra 
undervisningsdepartementet i samsvar med § 1-5 om prøveordninger. Utover dette viser det seg at det er 
behov for at skolene har noe frihet til å lage fleksible opplegg også for elever på mellomtrinnet som har 
vanskeligheter med å bo i internat borte fra foreldrene over lengre tid. Der hvor det er flere elever bosatt på 
samme sted, kan også en egen lærer plasseres lokalt. Begrunnelsen for at det er nødvendig med slike 
desentraliserte opplegg, er de geografiske avstandene. Det optimale ville være at alle elever hadde sin daglige 
undervisning på skolen. I erkjennelsen av at dette ikke er mulig å gjennomføre uten bruk av internat, ønsker 
NLM å legge til rette for fleksible ordninger i tilknytning til skolene. 
   
Samarbeid med internasjonal skole 
En annen ordning som har hatt en tidsavgrenset godkjenning som prøveordning, er opplegget med at 
ungdomsskoleelever får sin undervisning i samarbeid med internasjonale skoler. Støtten til disse elevene har 
vært brukt til å dekke deres totale skolegang, alt fra administrasjon og oppfølging fra den norske skolen og 
utgifter forbundet med den norske læreren som følger disse elevene, til skolemateriell både i den norske og 
internasjonale delen, og til dekning av undervisningen som blir gitt i den internasjonale delen. 
NLM mener at denne ordningen er den som best ivaretar ungdomsskoleelevenes behov for et større sosialt 
miljø i læringssituasjonen, og at det samtidig gir elevene større utbytte av en internasjonal erfaring. Ved at 
dette knyttes til et tett samarbeid med den norske skolen, vil overgangen til norsk skole bli tatt vare på. For 
godkjenningen har det også ligget til grunn at opplæringen har blitt gitt etter en kombinasjon av 
samarbeidsskolenes læreplaner.  
 
Når det i høringsnotatet punkt 7.1 og 7.2 nevnes eksplisitt at det ikke skal være mulig å ’kjøpe tjenester’, 
altså dekke skolepenger ved andre skoler, også i utlandet, samt at loven heller ikke gjelder fjernundervisning, 
herunder desentralisert undervisning, oppleves det som at det settes en stor strek over de ordningene som nå 
har fungert godt i noen år, og som gir en undervisning som etter NLMs oppfatning er den beste for de 
elevene dette gjelder. 
                                                                                              
Lokal handlefrihet 
Med Kunnskapsløftet har den norske skolen fått økt handlefrihet, større fleksibilitet med hensyn til 
organisering av undervisningen og valg av lærestoff, og frihet til å velge arbeidsmåter. Dette gir skolen 
mulighet til å tilpasse opplæringen den enkelte elevens forutsetninger, interesser og talenter, og gir bedre 
grunnlag for samarbeid med de foresatte i skolens utvikling av innhold og virksomhet.  
Misjonsorganisasjonenes utenlandsskoler tar på alvor at forholdene skal legges til rette for samarbeid med 
hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen. De ordningene som er i funksjon er nettopp 
sprunget ut av et samarbeid med foreldrene og deres ønsker, både om å kunne ha de yngste elevene hjemme, 
og det å kunne gi ungdomsskoleelevene større utfordringer enn de vil få ved å være svært få elever i 
gruppene. 
 
Skyss og innlosjering 
Utenlandsskolene har inntil nå fått dekket utgifter til skyss og innlosjering. Satsene for dette har vært de 
samme gjennom en årrekke, for skyss kr 17,20 per elevdøgn, for innlosjering kr 42 (ikke motsatt som det står 
i høringsnotatet). For skyss har det vært praktisert de samme regler for avstand som i Norge. 
For misjonsorganisasjonenes utenlandsskoler dreier dette seg ikke om store summer, og NLM har forståelse 
for at administrasjonen av dette kanskje ikke oppleves å stå i forhold til summene. Likevel betyr disse 
pengene mye for de skolene/familiene som er mottakere av dem, og NLM ber derfor om at dagens ordning 
opprettholdes. 
 



Kompletterende undervisning 
NLM er glad for at støtten til kompletterende undervisning videreføres. 
 
Konklusjon 
Misjonsorganisasjonenes utenlandsskoler vil ha behov for særskilt oppmerksomhet når det gjelder følgende 
forhold: 
- en rett til å kunne drive desentralisert skole med godkjente undervisningsrom og godkjente lærere på flere 
geografiske steder, ut fra de lokale forhold. 
- en rett til å kunne drive fjernundervisning ved at skolens lærere gir undervisningsopplegg og sørger for 
kvalifisert oppfølging og vurdering av eleven mens denne i perioder oppholder seg på hjemstedet. 
- en rett til å kunne kjøpe opplæringstjenester fra lokale eller internasjonale skoler med et faglig nivå på 
høyde med norsk standard. 
- en rett til å kunne nedlegge driften midlertidig for noen år for så å kunne ta denne opp igjen uten ny søknad. 
- en rett til å kunne drive med lavere elevtall enn 20. 
I følge Friskoleloven av 2003 har skoler i utlandet ikke hatt noen rett til godkjenning, søknader skulle 
behandles individuelt. Med tanke på at misjonsorganisasjonenes skoler har spesielle behov, kan dette løses 
med en tilføyelse: Departementet kan for norske skoler i den tredje verda gjere unntak frå krava i 
Friskolelova og forskrift gitt i medhald av lova. 
 
Skulle det være nødvendig med særskilt ordlyd til hvert enkelt punkt i loven, vil NLM støtte de forslag til 
dette som er gitt av Kristne Friskolers Forbund (KFF). 
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