
FOLKEHØGSKOLERÅDET      
 

Norsk Folkehøgskolelag (NF) • Noregs Kristelege Folkehøgskolelag (NKF) 

 
Folkehøgskolerådet, Karl Johans gt. 12, 0154 Oslo 

Telefon: 23 35 53 70 – telefaks 23 35 53 80 – E-post: fhsr@folkehogskole.no - Internett: www.folkehogskole.no/fhsr 
Organisasjonsnr 976 949 307 – Bankgironr 8101 12 13901 

 

 
 
 
 
 
Kunnskapsdepartementet       304/06/C 1.07 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo         22. desember 2006 
 
 
 
 
 
 
 
 
HØRINGSUTTALELSE 
FORSLAG TIL ENDRINGER I FRISKOLELOVEN 
 
Folkehøgskolerådet viser til utsendt høringsdokument vedrørende forslag til endringer i 
friskoleloven og vil uttale følgende: 
 
I § 1-2 Verkeområdet heter det bl.a. at loven ikke gjelder skoler som bl.a. er omfattet av 
folkehøgskolen. Folkehøgskolerådet støtter at dette videreføres. 
 
I punkt 9.2 i høringsdokumentet foreslår departementet at Kap. 6A videreføres i en 
overgangsperiode på tre år for så å avvikles. For de skolene som ikke vil være i stand til å innrette 
seg etter endret fagskolelove eller endret privatskolelov, vil departementet utrede om 
folkehøgskoleloven kan være et alternativ.  
Folkehøgskolerådet vil peke på at folkehøgskoleloven formål (§ 1) sier: 
 

Lovens formål er å bidra til at det kan opprettes og drives folkehøyskoler i Norge. 
Folkehøyskole må være med i skolens navn, og bare skoler som er godkjent etter denne 
lovs § 2 kan bruke folkehøyskolenavnet, jf. § 7 andre ledd.  

 
Videre framholder samme paragraf at  
        

Folkehøyskolens formål er å fremme allmenndanning og folkeopplysning. Den enkelte 
folkehøyskole har ansvar for å fastsette verdigrunnlag innenfor denne rammen.  
 

Folkehøgskolerådet mener at en utvidelse av begrepet folkehøgskole til også å gjelde private skoler 
og fagskoler ikke er ønskelig. 
Folkehøgskole er et nordisk særfenomen innenfor pedagogikken som ikke må ødelegges ved en 
utvanning ved å føre inn andre skoler under folkehøgskoleloven enn de som tilfredsstiller 
formålsparagrafen i folkehøgskoleloven.



I tillegg er det nedfelt en del prinsipper som vilkår for tilskudd (§ 2 i folkehøgskoleloven): 
 

a. Skolen skal være eksamensfri.  
b. Skolen skal ha internat som en integrert del av læringsprogrammet.  
c. Skolen skal ha minst 35 elever årlig i gjennomsnitt over fire år, jf. § 7 andre ledd.  
d. Skolen skal ha minst ett langkurs som varer minimum 16,5 uker, og minst 50 

prosent av den samlede virksomheten skal bestå i langkurs, jf. § 7 andre ledd.  
e. Skolen skal ha en rektor som er pedagogisk og administrativt ansvarlig leder.  
f. Skolen skal ha et styre som er det øverste ansvarlige organ. Eieren av skolen 

fastsetter sammensetningen av styret. Elever og tilsatte skal være sikret 
representasjon, og skal selv velge sine representanter. Representantene skal ha tale-, 
forslags- og stemmerett på styremøtene. Styret skal føre tilsyn med skolens drift, og 
tilsette og si opp skolens personale.  

g. Hver skole skal ha et elevråd. Styret fastsetter utover dette hvilke råd og organer 
som er nødvendige for å sikre demokratiske rettigheter og forsvarlig drift.  

h. Skolen skal utarbeide prosedyre for selvevaluering og kvalitetsutvikling som sikrer 
de tilsatte og elever medvirkning. Det skal utarbeides en årlig 
selvevalueringsrapport som skal være offentlig tilgjengelig.  

i. Skolen skal utarbeide dokumentasjon over elevenes læringsprogram og deltakelse. 
Dokumentasjonen må være utformet slik at den gir grunnlag for vurdering av 
realkompetanse inn mot utdanningssystem og arbeidsliv.  

 
Folkehøgskolerådet mener at skoler som skal godkjennes under folkehøgskoleloven må 
oppfylle kravene ovenfor og vil spesielt peke på utfordringene som ligger i at de skal være: 

• allmenndannende 
• eksamensfrie  
• at de skal ha internatet som en integrert del av undervisningen 
• at de skal ha min 35 elever   

 
Folkehøgskolerådet er av den formening at navnet og begrepet folkehøgskole må beskyttes og 
at § 1 og 2 i folkehøgskoleloven er absolutte. Skoler som oppfyller disse kravene er selvsagt 
velkomne til å bli folkehøgskoler! 
 
Med den kjennskap Folkehøgskolerådet har til skoler som i dag er under kapittel 6-A, mener 
Rådet at en videreføring av kap. 6-A er en bedre løsning enn at skoler som i utgangspunktet 
ikke er folkehøgskoler og som ikke ønsker å endre karakter og bli folkehøgskole, føres inn 
under folkehøgskoleloven. 
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