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Høringsuttalelse – forslag til endringer i friskoleloven. 
Det vises til Kunnskapsdepartementets høringsnotat med forslag til endringer i ”friskolelova”. 
 
Norsk Gartnerforbund er særlig opptatt av forslaget til endringer ang. private skolers adgang til å 
ta inn voksne elever uten rett. 
I henhold til gjeldende lov er det i forskrift gitt adgang for noen skole, herunder Gjennestad 
Gartnerskole og Natur videregående skole, til å ta inn voksne elever uten rett og få statstilskudd 
til disse elevene. 
Dette er et meget viktig punkt for norsk gartnerinæring. Spesielt Gjennestad Gartnerskole er i dag 
den desidert viktigste utdanningsinstitusjonen for gartnerutdanning. 
Næringens situasjon er slik at mange av de som skal inn i denne næringen er voksne når det er 
aktuelt og mulig å overta bedriften. Dette skyldes i stor grad at det dreier seg om familiebedrifter 
og at den unge generasjon må skaffe seg en utdanning og yrke utenom gartnerinæringen en 
periode før de kan overta familiebedriften. 
Det er helt avgjørende for næringens del at det fortsatt er mulig for de nevnte skolene å ta inn 
voksne elver uten rett. Hvis ikke Gjennestad kan fortsette med dette mister gartnerinæringen sin 
viktigste utdanningsmulighet. 
Det er grunn til å understreke at de skolene det gjelder først tar inn de elever som har rett, slik at 
denne unntaksmuligheten som er gitt, og som vi ber om at videreføres, ikke går ut over inntaket 
av slike elever. 
Gjennestad gartnerskole er den mest spesialiserte gartnerskolen i Norge og tar inn elever fra hele 
landet. 
 
Vi vil på det sterkeste anbefale at de skolene som i dag er gitt unntak får anledning til å videreføre  
dette opplegget. 
Vi vil også understreke at hvis dette unntaket ikke opprettholdes må overgangsperioden være 
lenger enn ett år, dette gjelder tross alt en treårig utdanning. 
 
For gartnerinæringens del håper vi Kunnskapsdepartementet vil ta hensyn til disse forholdene slik 
at vi kan opprettholde en helt nødvendig fagopplæring for gartnerinæringen. 
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