
 
 
 
 
          Oslo 29 12. 06 
 
Høringsuttalelse vedr. ny privatskolelov 
 
Ad. Inntak av voksne i videregående opplæring. 
 
Departementet forelsår at frittstående skoler ikke lenger  skal ha anledning til å ta inn voksne 
uten rett til videregående opplæring. (Høringsnotatet om endringer i friskoleloven, s. 37) 
 
Norge er et velferdssamfunn med et mangfoldig tilbud der den enkelte bl.a. kan velge mellom 
offentlige og private utdanningstilbud. Alle bør ha muligheter til å ta den utdanningen de 
ønsker og  derved bidra til høy kompetanse innen yrkesutøvelse i Norge. 
Endringer i jobbstrukturene stiller krav om ny kompetanse, det enkelte mennesket må iblandt 
omskoleres for å få nye jobbmuligheter.  
 
Den samlede utdanningskapasiteten innen yrkesfagene må sees i forhold til samfunnets behov 
for kompetanse.  
 
Vår skole utdanner voksne helsefagarbeidere, og opplever at behovet i samfunnet for denne 
type fagarbeidere er stort og at vi har en stor gruppe søkere som har en tidligere 3- årig 
videregående utdanning. 
 
Forslaget til endringer i friskoleloven vil føre til at voksne som har gjennomført videregående 
utdanning ikke skal ha muligheter til å omskolere seg til f.eks helsefagarbeider til tross for at 
behovet i samfunnet er stor når det gjelder denne type arbeidskraft. 
 
Andre yrkesfaglige områder vil rammes på samme måte, og på sikt kan det føre til utarming 
av yrkesfaglig arbeidskraft. 
 
Vi mener at det er grunn til bekymring når velfungerende non-profit utdanningstilbud til 
etterspurte yrkesfag trues med nedlegging på grunn av politiske vedtak som egentlig er 
beregnet på profiterende utdanningsinstitusjoner. 
 
Samfunnsøkonomisk er fagutdanning av voksne i frittstående skoler med statstilskudd 15% 
billigere enn utdanning i offentlige skoler. Med avkortede løp for voksne får samfunnet mye 
yrkesfaglig kompetanse tilbake for hver krone. 
 
Vi kan ikke se at samfunnet vil kunne tjene på å utelukke voksne uten rett til videregående 
opplæring fra omskolering i frittstående (private) skoler. 
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