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Høringsuttalelse - Ny privatskolelov 
 
Oslo International School (”OIS”) tillater seg å komme med en ”høringsuttalelse” vedrørende 
forslag til ny privatskolelov til tross for at OIS ikke står på listen over høringsinstanser. 
 
OIS søkte godkjenning etter friskoleloven i 2002 subsidiært etter opplæringslovens § 2-12. OIS fikk  
noen år etter ,14. september 2004 avslag på søknaden om godkjennelse som internasjonal skole 
etter friskoleloven og det ble begrunnet med at departementet ikke kunne imøtekomme skolens 
søknad om høyere skolepenger jf friskoleloven § 6-2 tredje ledd. 
 
I og med at reglene er slik at norske grunnskoler etter loven skal være godkjent enten etter 
friskoleloven eller etter opplæringsloven ble skolen godkjent etter opplæringsloven § 2-12 for så 
vidt gjelder grunnskoleutdanningen (og vår søknad var utformet slik at vi primært ba om 
godkjenning etter friskoleloven subsidiært etter opplæringsloven fordi OIS ønsket å oppfylle kravet 
om en form for offentlig godkjenning).  
 
OIS mottar i dag derfor ingen økonomisk støtte fra den norske staten eller fra Bærum kommune, i 
så måte er OIS en fullstendig frittstående skole, og på den bakgrunn har OIS vanskelig for  å forstå 
hvorfor ikke OIS , som eneste internasjonale sertifiserte skole i Oslo-regionen, blir invitert til å 
uttale seg om forslaget til ny privatskolelov. OIS er den skolen i Oslo som har møtt næringslivets 
og diplomatiets behov for en internasjonal skole i Oslo regionen i en årrekke. 
 
OIS vil derfor gjerne komme med følgende kommentarer til det forslag til lov  som er fremlagt: 
 
•   OIS synes det er riktig og OIS er glad for at det omsider nå foreligger et lovforslag som 

likestiller skoledrift på internasjonalt grunnlag med skoledrift på religiøst eller alternativt 
anerkjent pedagogisk grunnlag, jf det nye lovforslaget § 2-1. OIS er enig i departementets 
vurderinger under punkt 8.2.6 i høringsbrevet om den betydning internasjonale skoler har 
blant annet for norsk næringsliv.  

 
•   I tillegg vil OIS legge til at Oslo som hovedstad bør ha et internasjonalt skoletilbud av 

hensyn til diplomater bosatt i regionen. Svært mange barn av diplomater som er stasjonert 
i Oslo går på OIS og har gjort det i alle år. En annen viktig elevgruppe på OIS er barn av 
norske foreldre som har hyppige utestasjoneringer på grunn av ansettelsesforhold ved 
norske og utenlandske bedrifter. OIS synes det er betimelig at departementet nå har 
innsett at det bør være rom for godkjenning av skoler som drives på et internasjonalt 



grunnlag og at slike skoler også bør kvalifisere for støtte fra Staten (og at slik støtte ikke 
bør forbeholdes religiøse og Steiner og Montessori skoler).  

 
•    I dag mangler Norge arbeidskraft og vi er nødt til å rekruttere fra utlandet. En 

internasjonal anerkjent skole er helt nødvendig for at man skal kunne klare å rekruttere 
utdannet arbeidskraft  til Norge. 

 
•    Imidlertid er OIS forbauset over utformingen av lovforslaget. Det fremgår av § 1-2 

virkeområdet for loven at loven ikke gjelder for skoler som driver virksomheten sin etter 
opplæringsloven § 2-12. For OIS antar vi derfor at det betyr at OIS til tross for at OIS er en 
internasjonalt sertifisert skole og den eneste internasjonale sertifiserte skolen i 
Oslo-området ikke kan søke om statstilskudd etter dette nye forslaget til privatskolelov 
fordi OIS er godkjent i henhold til opplæringsloven § 2-12. 

 
•   For OIS blir dette et ekstraordinært urimelig resultat. Vi søkte om godkjenning etter den 

gamle friskoleloven og subsidiært om godkjenning etter opplæringslovens § 2-12 fordi det 
ikke er lov å drive grunnskole i Norge uten å være godkjent enten under den gamle 
friskoleloven eller opplæringsloven og når departementet da ikke godkjente skolen under 
friskoleloven men godkjente skolen etter opplæringslovens § 2-12 så ser det ut som om 
OIS med det nye lovforslaget faktisk ikke kan søke om godkjenning under den nye loven. 
Vi peker også på § 2-1 som sier at departementet kan etter søknad godkjenne nye 
privatskoler og ”driftsendringer ved godkjente privatskoler”. Vi mener departementet må 
presisere at dersom en skole som OIS som er godkjent som privatskole etter § 2-12 i 
opplæringsloven kan søke godkjenning etter den nye lovens § 2-1. Dette er ikke klart 
formulert i forslaget til lovtekst i dag. 

 
•   Vi mener det er viktig at disse uklarhetene i loven ryddes opp i fordi vi ikke tror staten kan 

leve med et resultat som innebærer at OIS, Oslos eneste internasjonale skole, er avskåret 
fra å søke godkjenning og støtte etter den nye loven. I så fall vil det være direkte i strid 
med interessene til den internasjonale delen av næringslivet i Oslo-regionen, og også 
diplomatene i Oslo og de nordmenn som velger å sende barna sine til OIS på grunn av sin 
egen yrkesutøvelse.  

 
•   OIS mener dessuten at mens det er absolutt nødvendig å kreve at læreplaner er av 

høyeste kvalitet, så kan ordlyden virker for snevert i forhold til realiteten for internasjonale 
skoler. Det er meget få anerkjente internasjonale læreplaner men det er andre måter å 
kvalitetssikre en internasjonal skole. Det er høytaktede akkrediteringsinstitusjoner, både 
internasjonale og nasjonale, som sørger for at skolene gjennomgår meget krevende 
akkrediteringsprosesser. Disse innebærer en grundig vurdering av alt skolen foretar seg, 
inkludert læreplanene de bruker. Her kan nevnes for eksempel både The Council Of 
International Schools (CIS) som har hele verden som sitt virkeområde, og, for eksempel, 
New England Association of Schools and Colleges som er meget godt ansett i USA og 
som samarbeider tett med CIS. Dessuten samarbeider CIS tett med IBO, fortiden jobber 
de meget aktivt mot en felles akkrediterings prosess. Dokumentasjon og informasjon om 
akkreditering kan oversendes om ønskelig. 

 
•   For øvrig leser OIS det nye lovforslaget slik at statstilskudd på 85 % av et 

tilskuddsgrunnlag pr elev er det samme som tidligere, det samme gjelder grensen på 
skolepenger på inntil 15 % av tilskuddsgrunnlaget, men vi forstår det slik at det er foretatt 
en oppmykning av disse reglene i det det kan fastsettes et tillegg for dekning av utgifter til 
husleie, kapitalkostnader og at departementet også i særskilte tilfeller og etter søknad kan 



gi en tidsavgrenset dispensasjon for høyere skolepenger. OIS har hele tiden vært åpen på 
at man ikke kan drive OIS med kun 15 % foreldrebetaling (og også i korrespondansen og 
møter med departementet i forbindelse med søknaden etter friskoleloven). OIS er kjent 
med at andre internasjonale skoler i andre byer som er godkjent og har fått støtte fra 
staten, har krevd inn ”faste” gaver fra foreldrene i tillegg til den lovlige satsen for 
skolepenger. OIS mener en slik fremgangsmåte er uheldig. 

 
•   OIS finner det betenkelig hvis forandringer i lova fører til endringer i situasjonen for 

studenter som mottar støtte til videregåendeutdannelse med tilskudd fra Lånekassen. 
Denne støtten går direkte til studenten og kan absloutt derfor sies å komme elevane til 
gode. 

 
•   OIS mener at det er viktig at departementet forstår at drift av internasjonale skoler byr på 

andre utfordringer enn drift at norske skoler. På en internasjonal skole vil både elever og 
lærere være rekruttert fra en hvilken som helst nasjonalitet og elevene har ofte en annen 
utdannelsesbakgrunn enn den som brukes på OIS. Det betyr at betydelige ressurser må 
avsettes til ekstraundervisning i undervisningsspråket engelsk for de av elevene som ikke 
har hatt dette tidligere og betydelige ressurser må også brukes på å få dratt elever opp på 
samme nivå som øvrige elever på det trinn de begynner. Dette tar betydelig 
lærerressurser og fører selvsagt til høyere kostnader. For OIS vedkommende er 
situasjonen også det at skolen eier sin egen skolebygning. Det er for tiden stor søknad til 
skolen og et utbyggingsprogram er satt i gang. Dette medfører betydelige kostnader for 
foreldrene/bedriftene som betaler skolepengene og OIS mener at OIS av prinsipp bør få 
støtte så vel fra staten som fra Bærum kommune fordi OIS dekker et klart reelt behov for 
internasjonal skole basert på et internasjonalt curriculum i Oslo-regionen.  

 
 
Dersom departementet ønsker et møte eller ønsker å diskutere denne saken nærmere står vi til 
tjeneste. 

Med vennlig hilsen 
Oslo International School 

Barbara Carlsen    Berit Stokke 

rektor      styreleder 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


