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Høringsuttalelse - Forslag til endringer i friskoleloven 
 
 
Det fremlagte forslag til endring av friskoleloven er i likhet med lovendringen som ble foretatt 
ved endringen i 2003 først og fremst grunnet i politiske standpunkt og politiske argument for 
å nå bestemte samfunnsmål. Dette uttaler ikke høgskolen seg om. 
 
Den foreslåtte lovendring har faglige og faglig-politiske sider som berører høgskolens 
lærerutdanning. Dette forhold legges til grunn for høringsutalelsen. 
 
Høgskolen i Agder har årlig ca 1000 lærerstudenter som er under utdanning for å kvalifisere 
seg for arbeid i grunnskole og videregående skole. En meget viktig del av utdanningene er det 
arbeid som foregår i skolene der studentene får sin praksisopplæring. Høgskolen har et årlig 
praksisbudsjett for lærerutdanningene som totalt beløper seg til ca 18 mill. kroner. 
 
Høgskolen har et tett samarbeid med praksisskolene når det gjelder etterutdanning og FoU 
prosjekter rettet mot studentenes praksisopplæring. Dette forholdet reguleres tariff- og 
avtalemessig gjennom sentralt inngåtte avtaler med lokal tilpassing. 
 
For høgskolens lærerutdanninger er det vesentlig å ha nære samarbeidsrelasjoner til 
kontraktsparter som er regulert gjennom enhetlige avtaler for lønns- og arbeidsvilkår, og som 
er stabile over tid.  
Som praksisarenaer er det viktig at lærerstudentene får møte skoler som avspeiler mangfoldet 
i det norske samfunnet. 
Den innholdsmessige variasjonsbredde som det er gitt rom for innenfor en offentlig eid og 
drevet grunnopplæring er viktigere for høgskolens lærerutdanninger enn varianter av eierskap.  
 
Ut over dette har høgskolen ingen merknader til forslag om endring av friskoleloven til den 
foreslåtte tekst i ”Lov om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova)”. 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Bjørn J. Monstad 
studiedirektør e.f. 
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