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Høringsutkast om friskoleloven 
 
I brev av 30. oktober 2006 gis det mulighet for vår skole som en del av KFF (Kristne 
Friskolers Forbund) til å komme med høringsutkast til de foreslåtte endringene i 
friskoleloven. Vi føler at det er spesielt fire ting vi vil bemerke: 
 

1. Voksne elever og elever uten rett. Skolen vår ligger i Sogn og Fjordane fylke, et 
fylke preget av store avstander, relativt lange reiseveier og grisgrendte strøk. Hvert år 
må vi avslå søknader fra voksne elever og elever uten rett som ønsker å gå hos oss. 
Disse ønsker vi å gi et skoletilbud til og ser det urimelig at vi ikke lenger får lov til 
det. Lovforslaget kan tvinge elever til å måtte flytte unødig langt for å få den 
skolegangen de ønsker, samt at vi ikke ser hvorfor disse elevene ikke kan få samme 
frihet i skolevalg som andre elever. Viser og til søknad til Utdannings- og 
forskningsdepartementet av 21.11.05, en søknad vi ikke har fått svar på enda. Her 
påpeker vi og at det er urimelig at vi mistet all rett til å kunne ta inn voksne uten rett 
på bakgrunn av ett år med få slike elever når vi har hatt en slik elevgruppe over lang 
tid. 

2. Annen virksomhet. Det bør løses opp i muligheten for å drive med annen virksomhet 
ved friskoler. Vår skole har aldri tatt ut overskudd, alle inntekter går til skoledriften. 
Det ønsker vi å fortsette med, men vi kunne av og til ønsket oss muligheten til å få inn 
litt ekstra penger til fornying av bygninger og annet materiell. Det at vi ikke kan drive 
med utleie av lokaler og for eksempel minibussen vår utenom skoletiden synes vi 
virker i mot sin hensikt da vi ønsker å la slike midler tilfalle det å utvikle en enda 
bedre skole. 

3. Kapitakostnader. Skolen får dekket 85 % av utgiftene til undervisning og materiell. 
De resterende 15 % har vi lov til å ta inn som skolepenger. Ett av våre store problemer 
er at vi ikke får noen støtte til vedlikehold av bygninger, nybygg, renter, husleie med 
mer. Med de krav som stilles til bygningsmassen på skolen i dag ser vi at dette kan bli 
vanskelig økonomisk. Vi ønsker derfor at det blir bevilget penger til dette ved lov slik 
at vi kan få bedre rammer for skolen fremover. 

4. Elevtallsfastsettelse på studieretninger. Vi er i den senere tid blitt underlagt 
strengere og strengere fastsettelser for hvor mange elever vi kan ta inn på våre 
studieretninger. Det må sendes egne søknader for å endre dette, og disse har en 
behandlingstid på over ett og ett halvt år (søknadsfrist 1. mars). Det er da veldig 
vanskelig for skolen å tilpasse seg ønskene til de elevene som søker hit når behovene 
endres. En oppmykning på dette punkt hadde gjort skolen mer i stand til å oppfylle 
Kunnskapsløftet sine mål om at skolen skal være en lærende og dynamisk 
organisasjon. 

 
Ellers ønsker vi å uttrykke at vi ser mye positivt i lovforslaget. Likevel, vårt store problem i 
skolen i dag er at vi sliter med å følge med i utviklingen som skjer i samfunnet. Skolen er en 



stor institusjon som det tar tid å endre. Noe av dette ser vi at en har prøvd å gjøre noe med i 
Kunnskapsløftet og de lokale læreplanene som ligger inn under det. Skal en unngå en rigid og 
tungrodd skole mener vi at en også ut fra lovens synspunkter må jobbe med å gi større ansvar 
og handlefrihet på flere områder til skolene slik at de kan tilpasse seg raskere og bedre.    
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