
 
 
 
Spørsmål og kommentarer til høringsnotatet om ny Privatskolelov. 
 
 
 
 
 
Norsk Fotterapeutskole har følgende kommentarer til forslag om ny privatskolelov: 
 
NFS mener høringsnotatet setter hensynet til offentlige skoleeiere og offentlig struktur foran 
hensynet til en mangfoldig og behovstilpasset skolestruktur. Det er beklagelig at notatet har 
utsagn som insinuerer at dagens friskolesystem virker negativt inn på utdanningssituasjonen i 
Norge, samtidig som faktiske opplysninger om utfordringer ikke omtales eller mangler 
redegjørelse, som for eksempel frafallsproblematikken, og behovet for yrkesfaglige linjer der 
fagets egenart krever voksne søkere. 
 
 
 
12 Inntak av voksne 
 
Norsk Fotterapeutskole ble etablert i 1974, som eneste privatskole i Norge innen fotterapi. 
I fra 1975 og fram til 1997 ble det opprettet  14 fotterapeutlinjer gjennom fylkeskommunen 
fordelt over hele landet. Søknaden til fylkeslinjene varierte, søknaden blant de unge 
(rettighetsselevene) var lav og ujevn, og frafallet var stort blant de unge elevene.  Noen av 
linjene måtte gå over til komprimerte løp med voksne søkere for å bli oppretttholdt. Resultatet 
ble at fylkeslinjene innen fotterapi måtte legges ned,  i dag er at det er kun 3 fylkeslinjer igjen 
innen dette faget, hvor elevtallet på klassene ligger på 6-10 elever.  
Norsk Fotterapeutskole har siden skolestart i 1974, hatt stor søknad med fulle klasser. 
Frafallet har vært minimalt. 
Vi har gjort en undersøkelse av fotterapeuter uteksaminert fra Norsk Fotterapeutskole 
gjennom de 10 siste årene. (Skolen er godkjent for 16 elever på VKII) 
Antall: 154 elever 
Fotterapeuter av disse som fortsetter i yrket: 116 
Tall og erfaringer viser at få av de unge går inn i fotterapiyrket etter endt utdanning.  
Pga fagets egenart, viser det seg gjennom år at største delen av søkerene til denne 
yrkesutdanningen er voksne søkere. De har erfaring og ser behovet for denne helsetjenesten 
ute i samfunnet.  
Som  Sosial- og helsedirektøren sier vil kvalifikasjonskravene i helsesektoren snarere heves 
enn senkes. Lovforslaget til ny privatskolelov vil svekke det yrkesfaglige nivået i 
fotterapiutdanningen, og svekke voksnes rett til opplæring. Det i en tid hvor oppdatert 
kompetanse blir viktigere både for samfunnet og for den enkelte, og  det ser ut som prinsippet 
for livslang læring ikke lengre har noen verdi. 
Fagets egenart tilsier at en må være moden og ha erfaring for å få en kvalifisert 
fagkompetanse, slik at andres liv ikke blir satt i fare. 
”Departementet foreslår at frittstående videregående skoler ikke lengre skal ha anledning til å 
ta inn voksne uten rett til videregående opplæring. Det vil være rimelig med 
overgangsordninger for de aktuelle skolene, slik at de får tid til å innrette seg. Departementet 
foreslår at skolene får en overgangsordning på ett år fra lovens ikrafttredelse” 



Kommentar:  
Hvis et så dramatisk forslag går igjennom, må tiden for overgangsordning utvides til minst 3 
år. Ett år er uansvarlig kort tid til å omstille eller avvikle inngåtte avtaler og forpliktelser. 
Norsk Fotterapeutskole reagerer også sterkt på at hensynet til fylkeskommune som skoleeiere, 
overskygger hensynet til voksne søkere. Som tidligere nevnt må fagets egenart tas hensyn til, 
og tidligere erfaringer ang. frafall og liten søkerinteresse blant unge må vektlegges med 
hensyn til voksne søkere.  
Fagets egenart er også viktig  i forhold til rehabilitering innen offentlig helsetjeneste. 
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