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HØYRINGSUTTALE – FORSLAG TIL ENDRINGAR I FRISKULELOVA 
 
Vi syner til høyringsnotat og forslag til lovtekst i samband med forslag om endring av 
friskulelova. Der er to punkt vi vil kommentere: 
 
1. 
8.2.7 Særlig om de såkalte grendeskolene 
Departementet vurderer det slik at ein ikkje skal kunne opne for godkjenning av grendaskular 
som eit eige grunnlag i ei ny privatskulelov. Grunngjevinga er mellom anna at dette vil kunne 
gje kommunen eit insitament til å leggje ned den kommunale grendeskulen. 
 
Vi kan ikkje sjå at fleire grendaskular har vorte truga med nedlegging i den perioden 
friskulelova har gjeve opning for å starte alternative private skular. Såleis er det nok 
vanskeleg å påvise at dette har ført til at kommunane lettare har lagt ned skular. 
 
Derimot har friskulelova gjeve distrikta ein redningsplanke der kommunen har trekt seg ut og 
lagt ned den offentlege skulen. I mange tilfelle har lokalbefolkninga stått samla bak kravet om 
å få behalde den offentlege skulen i grenda. Dersom kommunen likevel har lagt ned den 
offentlege skulen i strid med folkeviljen, har friskulelova gjeve ei kjærkomen moglegheit til å 
verne om lokalsamfunnet og skule i nærmiljøet. Vi trur at dersom departementet meiner det er 
viktig at ikkje kommunen skal få noko insitament til å leggje ned kommunale grendeskular, så 
må departementet sjå på inntektssystemet for kommunane. 
 
Vi meiner difor, ut frå eit distriktspolitisk omsyn, at ei ny privatskulelov bør innehalde eit 
punkt der ein kan starte privatskule som erstatning for nedlagde grendaskular med den 
offentlege læreplanen som grunnlag. 
 
2. 
10.4 Departementets vurderinger og forslag; minimumskrav til elevtall 
Departementet føreslår her å fjerne tilskot til private skular som har under 20 elevar tre år på 
rad. Argumentasjonen er både økonomisk og fagleg/sosialt grunngjeven. 
 
Der eksisterer ikkje forskingsbasert kunnskap som fortel at små skular har lågare fagleg/sosial 
kvalitet enn større skular. Dersom ein studerer forskinga på området, til dømes Rune 
Kvalsund ved Møreforsking sitt arbeid, så finn ein at små skular er like gode, om ikkje betre, 
enn større skular. Viss ein er oppteken av at borna skal oppsedast til å verte gagns menneske 
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og lære seg å fungere best mogleg i eit demokratisk samfunn, bør ein faktisk arbeide for å få 
fleire små skular. Rune Kvalsund kan faktisk opplyse at dei best fungerande skulane han har 
sett i arbeidet sitt, har vore på til saman 10-12 elevar på barneskular med 1.-7. skuleår. 
 
Eit anna moment er at fleire private skular/friskular vert i dag drivne saman med restar av den 
offentlege skulen. Ein kan faktisk sjå at kommunen driv til dømes grunnskule 1.-5. skuleår, og 
foreldra driv friskule/privatskule for 6. og 7. skuleår i same bygningen fordi kommunen har 
lagt ned den delen av den offentlege skulen. I slike tilfelle meiner vi at departementet må sjå 
på heilskapen i skulemiljøet. Faktisk er friskulen/privatskulen ein stabilisator og ein garantist 
for at ein får ha ein fullverdig barneskule 1.- 7. skuleår i lokalsamfunnet. Vi meiner at krav 
om minimumselevtal her kan vere skadeleg også for den offentlege skulen. 
 
Vidare skriv departementet at private skular med lågt elevtal ikkje er økonomisk berekraftige, 
og dette kan gje alle impliserte partar utrygge og ikkje føreseielege tilhøve. 
 
Vi meiner at ein ved eit krav om minimumselevtal vil skape noko nytt og utrygt, nemleg 
redselen for å få færre enn 20 elevar i skulen. Eit eventuelt krav om tal på minimum 20 elevar, 
kan stenge døra for velfungerande og godt drivne privatskular. Sannsynlegvis er variasjonen 
stor for kva som er økonomisk mogleg å få til, mellom anna gjennom dugnadsinnsats frå 
drivarane. Vi meiner difor at ein ikkje i lovs form skal fortelje kva elevtal som må til for å få 
ei økonomisk føreseieleg drift. Elles er nok denne utryggleiken liten i høve til den situasjonen 
mange har kjent i årevis på grunn av trugsmål om nedlegging av den offentlege skulen i 
nærmiljøet. 
 
Vi synest difor det er svært viktig at der ikkje kjem krav om minimumskrav til elevtal i den 
nye privatskulelova. 
 
 
Med helsing 
Brandal friskulelag 
Johannes Bjarne Alme, leiar 
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