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Svar på HØRING – Forslag til endring i opplæringsloven og friskoleloven 
 
Vår skole har følgende merknader til høringsutkastet: 

1. § 1-1 Formålet med lova. 
Det er denne paragrafen som inneholder de mest drastiske endringer av 
loven, slik vi ser det. Fra å være en rett å få godkjent private skoler som 
oppfyller kravene i loven, skal det nå bli kun en mulighet.  Det legges til 
grunn alt for stort skjønn til departementet og vekt på vertskommunens 
uttalelser ved godkjenning av nye skoler og nye tilbud. Vi mener 
nåværende lovtekst skal beholdes. 

     Videre i samme paragraf er ”religiøst formål” skiftet ut med ”religiøst  
     grunnlag ”. Dette er vi uenige i fordi det kan svekke skolens rett til  
     særpreg. 
 
2. § 2.1. Godkjenning av skolar 
     f) særlig tilrettelagt opplæring for funksjonshemma 
     Vi mener det er viktig at det fremdeles skal være mulig å opprette private 
     Skoler med tilbud til funksjonshemmede. Det er mye snakk fra 
     myndighetens side om å ivareta de svakeste i samfunnet, de som  
     faller utenfor. Mener man alvor med dette, virker det selvmotsigende å  
     motarbeide gode private skoleinitiativ som kan hjelpe denne stadig 
     økende elevgruppen. 
 
3. § 2-2. Krav til verksemda til skolen. 

Vi er uenige i at det skal settes som betingelse at en skole må ha 20 elever 
for å få drive privatskole. Kvaliteten på skolen og foreldrenes ønske må 
være det avgjørende. 



4. § 2- 4. Krav til undervisningslokale og skolemiljø. 
Det er her tatt inn en formulering om at ”Undervisningslokala må liggje 
innafor eit avgrensa geografisk område.” 
Vi mener nåværende paragraf bør bli stående siden generelt 
godkjenningskrav allerede ligger inne og er tilstrekkelig. 

 
5. § 3-4. Tilpassa opplæring og organisering av elever i grupper 

Vi går inn for at denne paragrafen blir stående slik den er i nåværende lov. 
 

6. Kapittel 8. Sluttføresegner 
§ 8-2. Føresegn om oppheving. 
Vi mener det blir feil å oppheve Kapittel 6A uten å komme med gode 
alternative løsninger som kan sikre fortsatt livsrett til de skolene som 
kommer inn under denne paragrafen. 

 
 
Sluttkommentar: Vi ser i dette lovforslaget at mulighetene for særlig 
grunnskolene til å drive alternativ undervisning og avvike fra offentlige planer, 
strupes ytterligere. Departementet ber om forskriftshjemmel på området og 
fullmakt til å opprettholde dagens strenge praksis i sin forståelse av hva som er 
jevngod opplæring. På den ene siden blir det både krevd og ønsket at skolene 
skal vise til særpreg, men på den andre siden blir avvik fra offentlig læreplan i 
liten grad godkjent. Her er en selvmotsigelse. 
Som kristen skole mener vi det er viktig at privatskoleloven ivaretar retten til 
godkjenning og muligheten til å drive skolevirksomheten ihht. til det særpreget 
som ligger i godkjenningsgrunnlaget. 
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