
Høringsuttalelse fra Bibelskolen i Grimstad vedrørende forslag til 
endringer i Friskoleloven. 
 
Kap. 6A – skolene 
I høringsnotatet ber Departementet særskilt om høringsinstansenes syn på plasseringen av 6A-
skolene i utdanningssystemet. Vårt hovedsynspunkt på dette kan uttrykkes slik: Hvorfor 
reparere på noe som virker godt? Nåværende ordning med kap. 6A i friskoleloven fungerer 
bra og bør videreføres ut over de tre overgangsårene som er foreslått i høringsnotatet. 
 
At vi har skoler som ”etter objektive kriterier ligger på sammen nivå”, men kan bli godkjent 
etter to ulike lover, er etter vår oppfatning et forbigående fenomen. Når noen bibelskoler er 
blitt høgskoler, andre fagskoler, så vil dette tydeliggjøre skolenes profil og forskjellighet fra 
bibelskolene som forblir under friskoleloven. Blant annet vil inntaksreglement og faglig nivå 
bidra til dette. 
 
For mange unge (og voksne) er ikke livet så firkantet og strukturert som utdanningssystemet i 
vårt land legger opp til. Alt for mange dropper ut av skolen av ulike årsaker uten å ha fullført 
noen utdanning. Dette er en av grunnene til at det er behov for kap.6A – skoler hvor det tilbys 
en yrkesrettet utdanning kombinert med tett personlig oppfølging. Skoler hvor det blir stilt 
faglige krav – individuelt tilpasset – og med mulighet til å avlegge en eksamen. Mange av 
disse skolene gir også en god forberedelse til videre skolegang. 
 
Det er behov for 6A-skoler med rom for fleksibilitet. Utdanningen skal være yrkesrettet i vid 
forstand. Den skal danne grunnlag for lønnet arbeid etter fullført utdanning. Samtidig bør 
dette være en utdanning som utdanner til ulønnet arbeid i en svært viktig sektor i vårt 
samfunn: Frivillig sektor. 
 
I samsvar med intensjonene i Kunnskapsløftet bør det være plass for at elever også på 
videregående nivå i kap 6A – skolene, får mulighet til å ta enkelte fag som ellers hører 
hjemme på fagskolenivå eller høgskolenivå. Gjerne i samarbeid med f.eks en høgskole. 
 
At det undervises i samme fag på flere nivå, er kjent innenfor f.eks helsefaglig og teknisk 
utdanning. Slik bør det også være plass for utdanning innen bibelfag, kommunikasjon, 
administrasjon og ledelse (”bibelskolefaglig utdanning”) på videregående nivå, fagskolenivå 
og høgskolenivå. 
 
Hvis kap. 6A ikke videreføres, vil overgang til Folkehøgskoleloven være aktuell for flere av 
6A-skolene, og en slik overgangsmulighet bør eventuelt utredes nærmere. Vår vurdering er at 
dette også vil medføre en viss tilpasning med unntaksordninger i Folkehøgskoleloven (f.eks 
krav om internat). Vi mener det er klokest å beholde de unntak og tilpasninger som er gjort i 
friskolelovens kap. 6A framfor å lage nye tilpasninger i lovverket til veletablerte skoler. 
 
Departementet er opptatt av at lovverket skal fremme elevenes beste. Dette må ikke bare 
gjelde på det økonomiske område. En trygg forutsigbar plassering av kap. 6A – skolene med 
romslige og fleksible rammer, vil være til mange elevers beste, gi tilbud om en god faglig 
bredde, og representere en viktig sosial profil i utdanningssystemet. 
 
 
 
 



Navn på loven. 
”Private skoler” bør forbeholdes skoler som ikke mottar offentlig støtte til sin virksomhet. 
Derfor anbefaler vi at denne loven ikke får navnet ”Privatskoleloven”, men ”Friskoleloven” 
slik den heter i dag. 
 
 
Mindre uforutsigbart skjønn 
I utkastet til ny lov legges det opp til en for stor grad av skjønn ved godkjenning av nye 
skoler/studietilbud. Dersom skolen fyller grunnlagskriteriene (religiøst eller anerkjent 
pedagogiske retning), mener vi de skal gis en rett til godkjenning. 
 
 
Driftsopphør og tap av godkjenning 
Det er uheldig om en godkjent skole mister sin godkjenning med en gang hvis skoledriften 
opphører et år. En godkjent skole skal etter vår vurdering, kunne starte opp igjen 
virksomheten etter tidligere godkjente planer etter en pause på ett til to år. Det er 
arbeidsbesparende både for skolen og offentlige myndigheter å slippe en ny omfattende 
søkeprosess. Dette punktet er særlig viktig for utenlandsskoler og små bibelskoler.  
 
 
Elevtall 
En grunnskole bør ha et minstetall på 12 elever. Ved bibelskoler med bare en klasse, bør det 
aksepteres et minstetall på sju, som i dag. 
 
 
Større fleksibilitet 
Det legges opp til at hvert tilbud skolen gir skal godkjennes med maksimalt elevtall. Vi mener 
at skolen (i alle fall for 6A skolenes del) godkjennes med et totalt elevtall på skolen, og at det 
innrømmes en fleksibilitet i hvor mange elever de ulike godkjente studietilbudene har fra år til 
år. Etterspørselen i markedet kan nemlig variere mye over kort tid. 
 
 
Voksne uten rett 
Vi er glad for at ordningen med inntak av voksne uten rett til opplæring videreføres for 6A 
skolene. Dette hjelper de som av ulike årsaker er kommet på kant med skole, arbeidsliv og 
samfunnsliv, tilbake på et framtidsrettet spor. En slik god sosial profil i loven bør utvides til å 
gjelde også andre friskoler. 
 
 
Dette var for oss viktige punkter som vi har valgt å kommentere.  
 
 
Bibelskolen i Grimstad, 30.12.06 
 
 
Kjetil Glimsdal 
rektor 


