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FORSLAG TIL ENDRING I FRISKOLELOVEN. UTTALELSE. 
 
Centro Asistencial Noruego er et norsk bo- og behandlingssenter i Altea i Spania. Senteret 
eies av Bærum kommune.  Det har 38 plasser og tar i mot personer fra Bærum, Asker og 
Stavanger kommuner til rehabilitering og kort-tidsopphold.  Senteret er en del av disse 
kommunenes samlede tilbud innen omsorg og rehabilitering. Personalet ved senteret består av 
sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, vernepleiere og hjelpepleiere. Det er en 
forutsetning at de ansatte skal kunne kommunisere greit med de som er på senteret for å få 
hjelp, og de aller fleste av de ansatte er derfor norske. 
 
Bergen kommune har et lignende tilbud i samarbeid med Betanien, mens Oslo og Trondheim 
kommuner nå holder på med å få etablert egne sentre i eller nær Altea i Spania. 
 
Ved vårt senter må personalet binde seg til å bli et år i stillingen, og erfaringen så langt (4 år) 
viser at flertallet ikke ønsker å være lenger. Det er vesentlig for senterets drift at en har en 
sammensetning av personalet der det i tillegg til tverrfaglighet også er variasjon mellom ulike 
aldergrupper.  Dvs. at en i personalet også har personer med familie der barn går på skole. 
 
Da det ble bestemt at Bærum kommune skulle bygge et senter her i Altea, var nærheten til 
blant annet norsk skole blant de momentene som ble tillagt stor betydning. Og ved 
rekruttering til senteret har det vist seg å være en fordel at vi kan opplyse at det i grei avstand 
herfra finnes norske skoler med tilbud både på grunnskole- og på videregående skole- nivå.  
Dette fordi det vil være lite aktuelt for familier med barn i skolealder å la dem begynne på 
spansk skole når de bare er her en kortere periode.  Disse personene ønsker at barna skal 
kunne fortsette innen det norske skolesystemet på det nivået der barna er. 
   
På denne bakgrunn er det sterkt ønskelig at det fortsatt blir mulig for norske skoler i utlandet å 
kunne tilby opplæring innenfor det norske systemet både innen grunnskolen og innen 
videregående skole. Vi går ut fra at det behovet vi har for å kunne rekruttere personer med 
familier vil være det samme for alle ulike norske tiltak i utlandet der det er en forutsetning at 
de ansatte snakker norsk. Og uten disse tilbudene vil vi stå i fare for å miste verdifulle 
medarbeidere. 
 
 
 
 
Torild Thorvaldsen 
Direktør 
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