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Høring – forslag til endring i friskoleloven 
 
 

fra 
Tomb videregående skole og landbruksstudier 

 
Navn på loven 
Den nye loven har blitt kalt ”privatskoleloven”. Det dreier seg for så vidt om private skoler i 
den forstand at de ikke er offentlige, men ordet privat henleder tankegangen til skoleeiere med 
økonomiske interesser i større grad enn til skoleeiere som er ideelle organisasjoner. Vi vil se 
det som en fordel å fortsatt kunne defineres som en frittstående skole, ofte forkortet til 
friskole. 
 
 
Godkjenning 
Godkjenningsgrunnlag 
Vi ser det som svært positivt at skoler vil bli godkjent på et religiøst grunnlag eller med en 
anerkjent pedagogisk retning. Det er viktig at godkjenningsgrunnlaget blir forutsigbart, og at 
foreldre og elevers rettighet til reelt valg av skole ivaretas. 
 
Formål faller bort? 
Ut i fra teksten kan det se ut som formål faller bort; skolene kan ha et religiøst grunnlag, ikke 
et religiøst formål. Så vidt vi har forstått uttalelser fra bl.a. Departementet ønsker man 
gjennom det nye lovforslaget at skolene skal synliggjøre sitt grunnlag ikke bare i 
formålsparagrafen, men også gjennom fagplaner og/eller pedagogiske opplegg. Det vil si at 
vårt grunnlag og formål kan synliggjøres i fagplanene. For oss er dette positivt med tanke på å 
innarbeide etikk, menneskeverd, miljø og bistand enda mer inn i enkelte av fagplanene og 
ikke la det kun høre inn under KRL- faget. 
 
Mister vi godkjenning ved driftsopphør? 
Med vekslende søkertilgang er det viktig at en skole kan ha pause fra en klasse/linje et år uten 
at de dermed mister retten til videre drift for denne klassen/linjen. Et definert totalantall 
elever på skolen i stede for pr. trinn vil være viktig. Ved oppstart av nye linjer vil det også 
være avgjørende å ikke måtte presse fram en start fordi skolen ellers mister muligheten til å 
drive linjen. Tid til å ansette dyktig personell og informasjon slik at det ikke blir for små 
klassemiljø er viktig. Her bør det også være likhet mellom offentlige skoler og frittstående 
skoler.  
 
Voksne uten rett 
Sammen med tre andre friskoler representer Tomb en mulighet til yrkesutdannelse i 
landbruket for de som har tatt annen videregående linje enn naturbruk eller har en annen 
yrkesbakgrunn. Tomb er eneste skole i landet, så vidt vi vet, som har ettårig komprimert 
landbrukskurs for voksne.  De fleste elever ved denne linjen ønsker utdannelse i landbruk 
fordi de planlegger å drive som heltids eller deltids bønder. Typisk for dem er behovet for 
flere ben å stå på, de har derfor en annen yrkesutdannelse (som for eksempel 
landbruksmekaniker, tømrer, sykepleier) eller de planlegger videre utdannelse etter året på 
Tomb. 
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Med tanke på de stadig sterkere kompetansekrav for å drive med matproduksjon sammen med 
en stadig strammere økonomi i landbruket, er det alvorlig dersom en slik mulighet til 
fagutdannelse faller bort. Hos oss uteksamineres opptil 24 elever pr. år fra denne linja. 
 
Dersom voksne uten rett ikke lenger skal kunne tas opp som elever i friskole/privatskole står 
disse uten reell mulighet til fagutdanning innen landbruk. 
 
Annen virksomhet 
Forbud mot å drive annen virksomhet 
Forbud mot å drive annen virksomhet er å sikre at den offentlige støtte til elevene også blir 
brukt på elevene, dette er positivt anliggende. Vår erfaring siste året er imidlertid at 
systemene blir så stramme og rigide at det i neste omgang hindrer skolen i å kunne gi elevene 
et enda bedre tilbud. 
 
Vi ønsker å være en skole for helt vanlige elever, også for de som kommer fra vanskelige eller 
trange økonomiske forhold. Dette har vi klart å være. Det betyr at skolepengene må være lave 
Men politikerne er nøye på at vi ikke får lov å tjene penger! Et sted må vi kunne ta inn de 15 
% vi ikke får dekket over det offentlige budsjettet.. 
 
Boliger 
På vår skole er det noen boliger, hovedsakelig av eldre dato. Vi ser det som viktig at noen av 
personalet bor her av hensyn til tilgjengelighet for elevene. Det blir også sett på som viktig 
sikkerhetsmessig av hensyn til brann, sykdom og skade, og trusler som også noen elever har 
opplevd. Skolen har internat med plass til 130 elever.  
 
Det er viktig at disse boligene fortsatt kan ligge under friskolen og bebos av ansatte. De bør 
regnskapsmessig føres under internatdrift, men utskilt på egne kostnadssteder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomb videregående skole og landbruksstudier 
v/ Astrid Langmoen Olsen 

rektor 
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