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Høring – Forslag til endringer i friskoleloven 

Norsk Lærerakademi takker for anledningen til å gi høringsuttalelse i forbindelse med 
endringer i friskoleloven. Vi disponerer vår høringsuttalelse ut fra punktene i departementets 
høringsnotat av 10.10.06. 

Innledning 

Norsk Lærerakademi mener at alle institusjoner fra barnehage til høyskole som driver sin 
virksomhet etter godkjente planer og med statlig tilskudd er offentlige institusjoner. En 
offentlig institusjon kan så være statlig-, kommunal-, eller privat eid. I teksten under brukes 
likevel offentlig om statlig-, eller kommunalt eide institusjoner for å forenkle teksten.  

 

Ad pkt 2. Bakgrunnen for forslaget 

Norsk Lærerakademi, som selv er privat høgskole, reagerer på en historisk fremstilling av det 
norske skolesystemet der det private initiativet nærmest er fraværende. Både innenfor 
grunnutdanning og høyere utdanning har private institusjoner vært fremtredende og slik 
ivaretatt grunnleggende menneskeretter som foreldrerett og åndsfrihet.  

 

Ad pkt 3. Norges internasjonale forpliktelser 

Det er avgjørende viktig å trekke menneskerettstenking inn i fremstillingen. På den måte 
unngår en enkle pragmatiske løsninger uten å gå veien om de utfordrende begrepene rett og 
rettferdighet. Her må vi likevel påpeke at den første konklusjonen om at folkeretten ikke er 
relevant for vurderingen av om en privat skole skal få starte opp, er forhastet.  

Det er rett at menneskerettighetene fokuserer på individenes rettigheter, i dette tilfelle foreldre 
og barn. Men for at retten til å kunne velge skal bli virkeliggjort, må der finnes alternativer å 
velge mellom. Hvis alternative skoler ikke gis rett til å starte opp, oppfyller ikke staten sin 
folkerettslige forpliktelse til å la foreldre få velge opplæring for sine barn.  

Staten har etter vårt syn ikke oppfylt kravene i menneskerettskonvensjonene om foreldre kun 
gis anledning til å drive hjemmeundervisning som reelt alternativ til offentlig skole. 
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Departementet modererer seg noe senere i utgreiingen, men vi etterlyser likevel en grundigere 
analyse med sikte på spørsmålet om retten til å etablere alternative skoler.  

På to punkter er vi imidlertid uenig med departementet i fortolkningen av konvensjonene. Det 
gjelder departementets oppfatning av 

- at staten ikke er forpliktet til å tillate private skoler som ikke skiller seg fra de offentlige 
skolene. 

- at staten oppfyller sine folkerettslike plikter i og med opplæringsloven § 2-12. 

Når det gjelder den førstnevnte oppfatningen, viser vi til De forente nasjoners internasjonale 
konvensjon av 16. desember 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), 
hvor det heter i artikkel 13, pkt 3: 

Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres og, når det er aktuelt, 
verges frihet til å velge andre skoler for sine barn enn dem som er opprettet av 
offentlige myndigheter, forutsatt at skolene oppfyller eventuelle minstekrav til 
undervisningen fastsatt eller godkjent av staten, og til å sikre sine barn en religiøs og 
moralsk undervisning i samsvar med deres egen overbevisning. 

Første halvdel av setningen ovenfor gjelder retten til å velge andre skoler enn de offentlige, 
hvilket med nødvendighet må bety at slike skal kunne finnes. Vi mener departementet overser 
bestemmelsen i ØSK artikkel 13 når det hevder at staten ikke er forpliktet til å tillate private 
skoler som ikke skiller seg fra det offentlige. 

Den andre av departementets fortolkninger som vi er uenige i, handler om i hvilken grad 
opplæringsloven § 2-12 er tilstrekkelig for å ivareta de folkerettslige forpliktelsene Norge har 
til å gi rom for andre skoler enn de offentlige. Den nevnte paragrafen godkjenner private 
grunnskoler uten tilskudd.  

Vi mener ØSK artikkel 13 pkt 2a forplikter staten til mer enn å godkjenne skoler, nemlig til 
også å yte tilskudd til alternativ opplæring. Denne bestemmelsen sier: 

2a) Grunnskole-undervisningen skal være tvungen og kostnadsfritt tilgjengelig for 
alle. .   

Dette må etter vårt syn bety at også foreldre som har et alternativt syn på opplæring har rett til 
å få den alternative opplæringen i alle fall langt på vei kostnadsfritt tilgjengelig. Vårt syn er at 
tilskuddet må være så høyt at alle foreldre i Norge gis en reell mulighet til å velge den 
alternative skolen.  

I den videre drøftingen av Norges folkerettslige forpliktelser, trekkes barnets rettigheter inn. 
Dette er positivt. Vi er fullt ut enig i at staten har et ansvar for å ivareta barnets beste, noe som 
i enkelte tilfeller medfører at foreldrenes oppfatning må overprøves av staten. Foreldrerett 
medfører naturligvis ikke at foreldre f.eks har rett til å skade eller forsømme sine barn. 

Etter vårt syn ivaretar friskolelovens § 1 både barnets rettigheter og likestillingsaspektet på en 
god måte. Denne paragrafen er ikke foreslått endret, så vi antar departementet deler vårt syn 
her. Når departementet likevel argumenterer sterkt med barnekonvensjonen og 
kvinnekonvensjonen, kan vi ikke oppfatte dette på annen måte enn at departementet forsøker 
å nedtone foreldrerettsaspektet i friskolelovgivningen.  

Dette vil vi på det sterkeste advare mot. Opplæring og oppdragelse er et foreldreansvar. Det 
fundamentet må enhver skolelov bygge på. Forarbeidene til en revidert friskolelov må derfor 
på en mye tydeligere måte enn i høringsutkastets kommentarer framheve foreldreretten som 
lovens viktigste grunnpilar.  
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Ad pkt 4. Grunnopplæringen i Norge  

Departementet argumenterer for at den offentlige skolen i Norge har utviklet seg til å kunne ta 
imot et mangfold av elever og gi tilpasset opplæring. Vi bestrider ikke dette, men vi vil 
påpeke at en individuell tilpasning innenfor rammen av offentlig skole ikke er en tilstrekkelig 
ivaretakelse av foreldres behov for opplæring i tråd med egen religiøs, moralsk og filosofisk 
overbevisning. 

Skal en skole formidle en viss overbevisning, må skolens lærere dele denne overbevisningen. 
Det er derfor umulig innenfor rammen av én offentlig skole å både formidle en kristen 
overbevisning og en ikke-kristen overbevisning. 

Menneskerettskonvensjonene har en realistisk oppfatning av hva det er mulig å få til innenfor 
én skole. Foreldres rett til å velge alternative skoler er derfor poengtert. Vi savner det samme 
perspektivet i departementets redegjørelse for grunnlaget for endringer i friskoleloven. 

 

Ad pkt 6. Lovens tittel  

Norsk Lærerakademi vil tilrå at lovens tittel bør være som nå: Lov om frittstående skoler. 
Kortformen ”friskoleloven” har fungert godt i dagligtale og bør fortsatt brukes.  

Departementet mener begrepet ”frittstående” er verdiladet og kan gi feil assosiasjoner. 
Samtidig unnlater departementet å gjøre en tilsvarende vurdering av begrepet ”privat”. 

Vi mener det i første rekke er begrepet ”privat” som er verdiladet og gir feil assosiasjoner. 
Privat er et innarbeidet ord i det norske språk, og det er utenkelig å kunne gi dette begrepet et 
mer nyansert innhold gjennom bruk. 

Begrepene ”frittstående skole” og ”friskole” er derimot begreper som man gjennom bruk kan 
gi det man mener er et riktig innhold. Og det er nettopp hva som har skjedd. Det er ingen 
grunn til å hevde at den norske befolkning ikke forstår at friskoler er privateide alternativer til 
offentlig skole. Der er vel sjelden at et begrep har fått en så rask utbredelse og allmenn 
forståelse som nettopp ordet friskole.  

Vi registrerer at departementet ser det som en fordel i mange sammenhenger med et 
begrepsmessig skille mellom private skoler som ikke mottar tilskudd og frittstående skoler 
som mottar tilskudd, men stiller oss undrende til at departementet ikke tar konsekvensen av 
dette synet, tar friskolebegrepet i bruk og går aktivt ut med informasjon for å sikre at folk 
forstår dette nyttige begrepet. 

Vårt hovedargument for å beholde dagens navn på loven samsvarer med nettopp det 
departementet sier: Det er nyttig med et begrepsmessig skille mellom de skoler i privat eie 
som får tilskudd og de som ikke får.  

Begrepet friskole gir assosiasjoner til frie organisasjoner og frivillighet og den såkalte 3. 
sektor. Dette er riktige assosiasjoner vurdert opp mot de ”non-profit” krav som loven 
inneholder. I følge organisasjonen Frivillighet Norge vil friskoler komme innenfor begrepet 
”frivillig sektor” ut fra gjeldende, anerkjente definisjoner av hva frivillig sektor er. 
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Ad pkt 7. Lovens virkeområde 

Departementet foreslår å presisere at loven ikke gjelder fagskoler. Dette er et viktig spørsmål 
som vil bli vurdert nærmere i pkt 9. 

Departementet foreslår en presisering av at loven ikke gjelder fjernundervisning og kjøp av 
undervisningstjenester.  

Vi har forståelse for departementets forslag om at fjernundervisning og kjøp av 
undervisningstjenester normalt faller utenfor det loven skal omfatte. Vi ber likevel om at det 
her foretas en vurdering av dette i relasjon til norske utenlandsskoler knyttet til 
bistandsrelatert virksomhet.  

De stedbundne skolene med internat blir nå vurdert som lite tjenlige siden atskillelsen mellom 
barn og foreldre gir for store bivirkninger. Fellesnevneren for framtidige skoleløsninger for 
barn av foreldre i bistandsrelatert virksomhet er fleksibilitet. Forsøksordningen som har vært 
gjennomført ved de norske skolene i Kenya og Etiopia de siste årene, er eksempler på 
vellykkede ordninger. Slike, og kanskje andre fleksible ordninger, må det være rom for som 
etablerte ordninger etter loven, og ikke bare som forsøksordninger eller særskilt godkjente 
unntak. 

Kjøp av undervisningstjenester er en av de fleksible løsningene som ovenfor nevnte 
utenlandsskoler har fått godkjent som forsøksordning for å kunne gi barn av foreldre i 
bistandsrelatert virksomhet en opplæring tilpasset den livssituasjon og det vertsland de 
befinner seg i. 

 

Ad pkt 8. Godkjenning med rett til tilskudd 

Norsk Lærerakademi ser positivt på at skoler som driver på et religiøst grunnlag, kan bli 
godkjent. Slike skoler, og skoler drevet på grunnlag av en anerkjent pedagogisk eller 
filosofisk retning, har et sterkere menneskerettsgrunnlag enn andre friskoler. Foreldre og unge 
selv har en rett til å velge skole i samsvar med sin religiøse og filosofiske overbevisning. 

Departementet beskriver i høringsnotatet at forkynnelse ikke er tillatt i offentlig skole. Her har 
departementet utelatt den naturlige fortsettelsen, nemlig at forkynnelse er tillatt bl.a. i 
kristendomsundervisningen i en friskole drevet på kristent grunnlag. Dette bør tas med i 
forarbeidene til lovendringen. 
 

Norske skoler i utlandet 
Vi ser det som en fordel om lovgivningen spisses mot etablering av norske skoler i utlandet 
som har til formål å betjene norske elever som er i utlandet for noen år og som skal tilbake til 
Norge. En konsekvens av dette må være at lovgivningen innrettes slik at disse skolene blir i 
stand til å være et relevant tilbud for barn og unge i en temporær utenlandssituasjon.  

Vi mener den norske stat, både ut fra historiske, moralske og politiske vurderinger, har et 
spesielt ansvar for å sikre norsk skolegang for barn av norsk personell i land hvor de driver 
bistandsrelatert virksomhet. I disse landene er sjelden internasjonale skoler noe alternativ. 
Dette krever at utenlandsskolene knyttet til bistandsmiljøer må gis særskilte vilkår slik at 
skolene kan fylle sin funksjon. Mulighet for fleksible ordninger er nøkkelen til om disse 
skolene makter å ivareta sin oppgave overfor barn i en meget utsatt situasjon.       
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Særlig om skoler som er etablert og drives på et internasjonalt grunnlag  
Norsk Lærerakademi er usikker på om slike skoler bør legges inn under friskoleloven. Dette 
av økonomiske, juridiske og pedagogiske grunner. Vi vil derfor tilrå at denne saken får en 
grundigere utredning og at støtte eventuelt kan gis via særskilte budsjettvedtak.  
 

Særlig om grendeskoler. 
Norsk Lærerakademi støtter departementets vurderinger og forslag om ikke å ha dette som et 
eget godkjenningsgrunnlag. Vi mener at opprettelse av grendeskoler som friskoler innen de 
andre godkjenningsgrunnlagene er en løsning for de foreldre som vil det. Lar man 
grendeskoler utgjøre en selvstendig basis ved siden av et religiøst eller et alternativt 
pedagogisk grunnlag, blir disse skolene like med de offentlige og de blir opprettet ved å 
overprøve lokalpolitisk lovlige fattede vedtak.   
 

Skoler for funksjonshemmede 
Departementet varsler en egen sak knyttet til disse skolene i 2008. Til da må eksisterende 
skoler kunne få godkjent nye tilbud og utvidet elevtall og kunne endre på eksisterende tilbud. 
Departementets vurdering av søknader om godkjenning 
 

Departementets vurdering av søknader om godkjenning 
Norsk Lærerakademi mener den foreslåtte lovformulering i § 2-1 i alt for stor grad overlater 
til departementets skjønn å vurdere om en skole skal godkjennes eller ikke. Stort rom for 
skjønn gir tilsvarende liten grad av forutsigbarhet for søkere, og muligheten for at 
likebehandling ikke skjer, er stor. 

Vi foreslår at det gis rett til godkjenning og støtte såfremt gitte religiøse og pedagogisk 
alternative grunnlagskriterier oppfylles. Dette sikrer de menneskerettslige forpliktelsene, 
skaper forutsigbarhet og gir grunnlag for likebehandling.  
 

Tidsfrist for oppstart og nedlegging av skolevirksomhet. 
Norsk Lærerakademi støtter departementets forslag om tre års grenser for oppstart. Vi vil 
videre be om at det tas inn i loven en mulighet for å ta pause et år eller to for opptak av elever 
dersom det kan sannsynliggjøres at opptaksgrunnlaget vil bedres. Dette kan være aktuelt for 
utenlandsskoler knyttet til bistandsrelatert virksomhet.   
 

Forsøk ved friskoler 
Vi støtter departementets forslag om å åpne for godkjenning av forsøk ved friskoler som er i 
drift. 

 

Ad pkt 9. Særlig om videregående skoler som gir yrkesrettet opplæring som 
ikke blir gitt ved videregående offentlige skoler 

Norsk Lærerakademi er ikke rolig for de løsninger som departementet foreslår for de såkalte 
6A-skolene. 

Vi deler departementets intensjon om at bibelskoler, kunstskoler og andre ”6A-skoler” fortsatt 
skal kunne godkjennes og drives med tilskudd. Lovhjemlingen av godkjenning og tilskudd 
foreslås imidlertid overført til andre skolelover, som må tilpasses det nye skoleslaget. Disse 
skolene må da enten bli fagskoler, høgskoler, muligens folkehøgskoler eller de kan legge om 
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til å gi ”ordinær” videregående opplæring etter Kunnskapsløftet. Det er positivt at de skoler 
som vil, kan søke ”overgang”, men det oppstår to problemer som vi mener det ikke er funnet 
en god løsning for.  

1. 6A skolene er en meget uensartet gruppe skoler. Selv om noen søker overgang til 
fagskoler eller søker å gi videregående opplæring, så vil det være skoler igjen som ikke 
ser dette som ønskelig.  Her sier departementet at de vil utrede nærmere hvilken lovmessig 
ramme som mest hensiktsmessig vil gjøre det mulig for disse skolene å beholde offentlig 
godkjenning og finansiering på et uendret nivå også etter at overgangsperioden er over. 
Blant annet vil folkehøgskoleloven bli vurdert i denne sammenhengen. Vi gir 
departementet ros for at de tar ansvar for disse skolene, men vi vil advare mot å overføre 
en gruppe skoler til folkehøgskoleloven. Det bør kunne holdes åpent for at enkeltskoler 
søker om å bli folkehøgskole og innrette seg under folkehøgskoleloven, men som gruppe 
er disse skolene godkjent som tilbydere av ”yrkesrettet opplæring”. Folkehøgskoler kan 
etter sin lov ikke være yrkesrettet. Vi tror ikke det vil være en klok løsning å bringe et 
slikt ”fremmedelement” inn under folkehøgskoleloven. Folkehøgskolene har nylig vært 
gjennom en politisk vurdering (NOU 2001:16, Ot.prp. nr 79(2001-2002)) som ytrer vilje 
til å ta vare på dette genuine nordiske bidraget til allmennpedagogikken.  

2. Finansieringen for disse skolene er under friskoleloven sikret ved et prosentvis tilskudd av 
kostnader ved definerte fag i videregående opplæring. Ved eventuell overgang til andre 
lover vil de beholde finansieringen på samme nivå, men hva så? Det sikres ikke videre 
lovhjemlet finansiering og enhver videreutvikling av skolene vil være økonomisk 
uavklart.  

Norsk Lærerakademi mener at løsningen ligger i å tilpasse friskoleloven til det skoleslaget og 
den tilskuddsordning som bibelskoler, kunstskoler og lignende faktisk ligger i. Dette kan 
gjøres med at kapittel 6A videreføres under ”andre tilskuddsberettigede skoler”. Dette er ikke 
til hinder for at enkeltskoler søker akkreditering som fagskoler og får sin faglige virksomhet 
regulert av fagskoleloven, men de får fortsatt en lovhjemlet finansiering etter friskoleloven.  

 

Ad pkt 10. Krav til skolenes drift 

Annen virksomhet 
Norsk Lærerakademi har stor forståelse for at lovgivningen skal sette sperre for kommersiell 
friskoledrift. Vi mener imidlertid at innstrammingen av skolers mulighet til å drive annen 
virksomhet ikke har noen effekt i den sammenheng. Innstrammingen har i stedet en meget 
klar, negativ effekt på skolens inntektsmuligheter, noe som kan medføre økte skolepenger for 
elevene. Vi vil derfor foreslå at det gis en åpning i loven for å drive annen virksomhet 
kombinert med en innskjerping av at skolen ikke kan ha eiere med kommersielle interesser. 
Dette vil hindre kommersialisering av friskoler samtidig som friskoler får frihet til å 
organisere virksomheten ut fra hva som tjener elevens beste. 

 
Registreringsplikten 
Når det gjelder tidspunkt for plikt til registrering i Enhetsregisteret, er forvaltningspraksis i 
dag at en friskole må være registrert i enhetsregisteret før utbetaling av tilskudd kan skje. Vi 
mener dette er en god ordning og ser ingen fordeler med at kravet om innregistrering i 
Enhetsregisteret må skje før søknad sendes.  

 
Minimumskrav til elevtall 
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Skoler med færre enn 20 elever vil i følge forslaget miste godkjenningen. Dette rammer de 
fleste av utenlandsskolene eid av misjonen, men også flere andre skoler. 

Vi mener hensynet til likebehandling mellom offentlige og frittstående skoler tilsier at man 
ikke kan innføre en nedre elevtallsgrense i friskoler når tilsvarende grense ikke finnes i 
offentlige skoler. 

Vi støtter ikke at staten skal regulere en minstegrense. Foreldre er gitt et stort ansvar når det 
gjelder barns opplæring, og hvis foreldrene mener det er forsvarlig med en liten skole, bør 
ikke staten overprøve foreldrenes vurdering her dersom skolen ellers driver lovlig. 

Med dagens tilskuddsregler vil det i de færreste tilfeller være økonomisk grunnlag for å drive 
svært små skoler. Om det skulle finnes pedagogiske argumenter for å forby de minste skolene, 
så vil et forbud i praksis være unødvendig siden økonomien setter grense.  

 

Ad pkt 11. Krav til innhold og vurdering 

Departementet er i høringsnotatet opptatt av at skoler som godkjennes, skal ha et reelt, 
alternativt grunnlag. Da må også alternative skoler få anledning til å være reelle alternativer. 
Departementet burde derfor i langt sterkere grad tydeliggjort kravet om reelle alternativ i 
formuleringene om læreplanens innhold. Det bør sies klart at alternativene kan være endringer 
i fag- og timefordelingsplan, andre kompetansemål i fagene, flytting av lærestoff fra ett trinn 
til et annet og tilsvarende endringer. 

I stedet for å framheve behovet for alternative læreplaner, foreslår departementet i 
høringsnotatet å videreføre dagens forvaltningspraksis som er hjemlet i en lov som ikke 
krever at friskoler skal drives på et annet grunnlag enn offentlig skole. Det finner vi 
inkonsekvent. 

Alle alternative læreplaner må likevel føre eleven fram til en kompetanse som på naturlige 
”avslutningstrinn” (7. klasse, 10. klasse og siste året i videregående) gir eleven en kompetanse 
som er likeverdig og/eller jevngod med den kompetanse en elev oppnår på avslutningstrinnet i 
en tilsvarende offentlig skole. Det må samtidig stilles krav om at endringene i de alternative 
planene sammenlignet med offentlige skolers planer, må være begrunnet i skolens særskilte 
godkjenningsgrunnlag. 

Vi foreslår en lovhjemling av at friskoler på religiøst grunnlag kan øke timetallet i hele eller 
deler av KRL-faget med inntil 25 % på bekostning av andre fag i skolen når dette er 
begrunnet i skolens utvidede, religiøse målsetting. Timene til denne utvidelsen hentes fra 
andre fag på en slik måte at ingen fag på årstrinnet reduseres med mer enn 10%.   

Vi ser dette som en rimelig videreføring og anvendelse av ”25 %-regelen” i grunnskolen. En 
skoleeier kan etter opplæringsloven omdisponere inntil 25% av timene i hvert fag dersom det 
er grunn til å anta at dette vil føre til større grad av måloppnåelse i fagene samlet sett for den 
enkelte elev. Ordningen er rettet mot enkeltelever og krever foreldres samtykke.  

Vi anbefaler en tilsvarende lovhjemlig av at skoler drevet ut fra en anerkjent pedagogisk 
retning kan få godkjent alternative læreplaner, inkludert en alternativ fag- og timefordeling, så 
lenge kravet om jevngod eller likeverdig opplæring er ivaretatt og den alternative læreplanen 
er begrunnet i det pedagogiske eller filosofiske grunnlaget skolen driver etter. 
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Ad pkt 12. Inntak av voksne    

Norsk Lærerakademi er uenige i at inntak av voksne uten rett til opplæring skal avvikles.  
 
Dette stemmer dårlig med regjeringens politikk om å støtte de svake og få flere hender i 
arbeid. Dersom en slik ordning er diskriminerende i forhold til annet lovverk, bør en vurdere 
dette lovverket på nytt.  
 
Vi foreslår også at videregående friskoler selv må kunne foreta realkompetansevurdering av 
voksne.  
 
Ad pkt 13. Organisering av elevene i grupper 
Norsk Lærerakademi har ikke noen mening om de konkrete forslag som her blir fremmet. Det 
som er avgjørende for friskolene er at de får like økonomiske vilkår til å skape en god skole, 
bl.a. i ressurser til tilpasset opplæring.  

 

Ad pkt 14. Offentlige tilskudd og skolepenger 

Bruk av skolens midler 
Departementet skriver at ”strammere restriksjoner på bruken av midlene vil … bidra til å 
forebygge mulig kommersielt motivert skoleetablering og lekkasje av offentlige tilskudd”. 
Etter vår oppfatning er det umulig å stenge noe som allerede er stengt. Hvis det skjer 
”kommersielt motivert skoleetablering og lekkasje av offentlige tilskudd i dag”, så skjer det 
fordi noen bryter loven og myndigheten ikke klarer å avsløre dette lovbruddet. En endring av 
lovtekst i stedet for å øke kontrollen etter allerede tilstrekkelige restriksjoner i lovverket, tror 
vi vil virke negativt. Man tror man gjør tiltak som reduserer eventuelle lekkasjer, men i 
virkeligheten økes bare byråkratiseringen uten å forbedre noen ting.  

Etter vår mening kan departementet kreve at kun ”non profit”-eiere kan eie friskoler. Dette vil 
fjerne kommersielt motiverte aktører fra friskoleområdet.  
 

Særskilte budsjettvedtak 
Norsk Lærerakademi foreslår at formuleringen fra tidligere privatskolelov tas inn igjen.   
 

Departementets vurdering og forslag 
Departementet foreslår å videreføre dagens ordning for grunnskoler, der skolens tilskudd blir 
regulert opp eller ned inntil +/- 7% ut fra vertskommunens økonomiske prioritering av 
skolesektoren. 

Norsk Lærerakademi er uenig i innføringen av denne ordningen. Vi mener et skoleslag som 
har hele landet som inntaksgrunnlag ikke skal ha en lokal tilskuddsordning. Det logisk riktige 
vil være å bruke landsgjennomsnitt som tilskuddsgrunnlag. 
 

Særlig om tilskudd til skoleskyss og innlosjering i utlandet 
Norsk Lærerakademi mener at når norske elever har rett til skyss ved en friskole i Norge, må 
norske elever også ha rett til skyss ved en godkjent utenlandsskole og/eller innlosjering. Vi 
foreslår at gjeldende ordning videreføres.  
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Kapitalutgifter/Husleie 
Norsk Lærerakademi foreslår at kapitaltilskuddet blir videreført og at det blir hjemlet i den 
nye loven.  Skolene avhengig av bygninger for å kunne tilby undervisning.  

 

Ad pkt 15. Krav til regnskapsføring, rapportering m.v.  

Vi støtter forslaget om at friskoler må følge regnskapsloven, bokføringsloven og revisorloven. 
Når det gjelder rapportering fra frittstående skoler vil vi oppfordre departementet til å fullføre 
det påbegynte arbeidet som har til mål å samordne all rapportering slik at friskoler rapporterer 
én gang til ett nettsted, og at informasjonen distribueres til dem som skal behandle 
informasjonen fra dette innsamlingsstedet.  

 

Ad pkt 17. Andre forslag til endringer 

Lovens formålsbestemmelse 
Norsk Lærerakademi vil tilrå at henvisningen til menneskerettsloven i § 1-1 blir stående i 
loven. Dette er viktig med det endrede godkjenningsgrunnlaget som nå foreslås. 

Den endrede friskoleloven skal kun åpne for godkjenning av alternative skoler. Nettopp disse 
alternative skolene har sterk basis i menneskerettene og en henvisning er på sin plass. 

Krav til undervisningsrom og skolemiljø 
En friskole har anledning til å vokse. En hensiktsmessig måte å vokse og forbedre tilbudet på 
er at skolen oppretter en ny avdeling. Det foreslåtte kravet om at skolen må være lokalisert på 
et avgrenset geografisk område kan hindre dette. Vi mener formuleringen er upresis. I stedet 
foreslår vi en avgrensning mot at en friskole kan opprette avdelinger i andre kommuner enn 
vertskommunen.  
 
Bortvisning som følge av manglende betaling av skolepenger 
Norsk Lærerakademi støtter departementets vurderinger. Vi mener det er viktig at det 
innarbeides i forarbeidene til endret friskolelov at vedtak om inntak av en elev, rett til 
skoleplass og rett til å fullføre påbegynt opplæring kun gjelder så lenge forpliktelsene i 
elevkontrakten er oppfylt. Dette er en ny forståelse av elevkontraktens betydning og 
overflødiggjør behovet for en egen paragraf for bortvisning ved manglende betaling. 

 
Kompetansekrav til personalet  
Norsk Lærerakademi støtter at henvisninger til de paragrafer som hjemler kristne 
institusjoners rett til å tilsette personale som kan realisere skolens formål blir tatt inn i loven 
 

 

Med vennlig hilsen for Norsk Lærerakademi 

 

 

Bjarne Kvam (s)                                                             Egil Morland (s) 

               NLA Lærerhøgskolen                                          NLA Bachlor- og masterstudier 
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