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Høringsutalelse til "Forslag til endringer i 
friskoleloven" 
 
Denne høringsuttalelsen fra Fjellheim Bibelskole, Tromsø,  har særlig fokus på de 
såkalte 6 A skolene og gjelder særlig bibelskolene. 
 
Bakgrunn: 
Departementet foreslår en opprydning i forholdet mellom friskoleloven kap 6A og 
fagskoleloven.  Målet er at både endret privatskolelov og fagskoleloven blir 
hensiktsmessige rammer i utdanningspolitikken.  6A skolene vil da i løpet av en 
treårsperiode opphøre som en egen gruppe av videregående skoler uten paralleller i det 
offentlige skoleverk.  Det argumenteres med at det offentlige etterhvert har mange tilbud 
innenfor videregående opplæring som tilsvarer mange av 6A skolene med fag innenfor 
f.eks. design, dans, kunst, reklame og reiseliv.  Disse skolene vil da kunne falle innenfor 
vilkårene til en endret privatskolelov eller den nye fagskoleloven.  De 6A skolene som 
ikke er i stand til å innrette seg etter fagskoleloven eller endret privatskolelov kan 
vurdere å søke godkjenning under folkehøyskoleloven. 
 
Vi mener at mange av 6A skolene fortsatt bør ha en rett til statlig støtte som 
videregående skoler uten paralleller i den offentlige videregående skole etter 2010 
og at den nye privatskoleloven bør gi rom for slike 6A skoler 
 
Begrunnelse 1: Bibelskolene har fortsatt ingen paralleller innen den offentlige 
videregående skole.  
 
 
Begrunnelse 2: Mange av bibelskolene vil måtte endre sin egenart for evt. å bli 
fagskole! 
Bibelskolene i Norge har en 100-årig historie.  Mange av bibelskolene vil måtte foreta 
betydelige endringer av sin egenart for å tilfredstille de krav som natulig må stilles under 
fagskoleloven (Vi er klar over at ikke alle bibelskolene ser dette likt).  Under pkt.3.1.2 i 
forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning står det: "For at en utdanning skal kunne 
godkjennes etter fagskoleloven må den være yrkesrettet, den må bygge på 
videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse.." 
 
A. Bibelskolene ønsker å være yrkesrettet.  Dette er nedfelt i fagplaner for mange av 
skolene.  Svært mange får gjennom bibelskolen hjelp og impulser til senere å gå inn i 
arbeid innen kirke, menighet og misjon, tverrkulturelt arbeid, ulike omsorgsyrker, ulike 
yrker som arbeider med formidling, yrker som arbeider med barn og unge, ulike stillinger 
innenfor frivillig sektor m.m.  Men, bibelskolene gir ikke en avsluttet og selvstendig 
utdanning slik det sannsynligvis forutsettes i en ny fagskolelov.  Bibelskolene gir ikke 
en avsluttet og selvstendig utdannelse, men de er samtidig noe mere og annet 
enn et folkehøyskoleår som ikke har noe yrkesrettet formål. 
 
B. Bibelskolene har alltid ønsket å gi et skoletilbud også til elever som ikke har 
fullført vidregående opplæring eller har en tilsvarende realkompetanse.  En del 



aktuelle elever vil ikke få muligheten til bibelskole hvis bibelskolen blir fagskole.  Dette 
bryter med et viktig særpreg  for bibelskolene.  De har alltid ønsket å gi et verdifullt, 
tilrettelagt tilbud til alle type søkere, uavhengig av teoretiske og skolemessige 
ferdigheter 
 
Begrunnelse 3: En bibelskole er ikke og kan ikke bli folkehøyskole! 
Bibelskolen og folkehøyskolen har hver sin lange egenart i norsk historie.  
Folkehøyskolen er på en særlig måte et annerledes skoleår, et modningsår for å ta vare 
på "hele" mennesket uten fokus på yrkesmessig fremtid.  For bl.a. å skape et berikende 
miljø har folkehøyskoleloven bl.a. et minste antall på 35 elever for å kunne gi 
godkjenning av en skole. 
 
Bibelskolen er også et modningsår uten fokus på formell kompetanse.  Bibelskolen har 
likevel et helt annet fokus enn folkehøyskolen på utdannelse og utrustning til 
tjeneste/yrke innenfor kirke, menighet, misjon, frivillig sektor m.m.  Mange bibelskoler 
har drevet godt i mange år med 10-20 elever.  De har ikke hatt fokus på størrelsen av 
det sosiale miljø.  En klasse eller en skole på 15 elever har vist seg som et ideelt antall 
som læringsmiljø (smnlgn. svært mange linjer innenfor den offentlig videregående 
skole med mere praktiske studieretninger som har 15 elever i hver klasse) 
 
Avslutning: Vi ber om at departementet lar de bibelskolene som ønsker det, få 
fortsette som videregående skoler uten paralleller i den offentlige videregående skole 
med en lovhjemmel til statlig støtte som en 6A skole. 
Vi merket oss også på en særlig måte statsminister Stoltenberg sin nyttårstale nylig, 
med et sterkt fokus på og oppmuntring til alt positivt og byggende frivillighetsarbeid i 
Norge.  Vi tror bibelskolene etter sin nåværende modell er den beste garantist for et 
styrket FrivillighetsNorge i fremtiden, til gagn for medmennesker og gode, byggende 
felleskap. 
 
Merknad: Argumentasjonen overfor gjør at vi også er spørrende til ei minste 
grense på 20 elever (etter svensk modell) for at en "privat" skole skal få statlig 
godkjenning 
 
 
             
 for Fjellheim Bibelskole, Tromsø 
             
  
             
 Thor Fremmegård, rektor 
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