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Skolelederkonferansen på Lillestrøm ble en storsamling 
med hele 174 deltakere. Tilbakemeldingene fra delta-
kerne har vært meget gode. 

Ett av høydepunktene i år var banketten som markerte 
at KFF har passert 20 år som organisasjon. KFFs for-
mann Inger Johanne Aa Shealy ledet kvelden med stø 
hånd, og “gamleformann” Asbjørn Nordgaard trollbandt 
forsamlingen med ”Soga om Klosterskulefylkingen”. 

                                                                           Side  6

Fornøyde deltakere på årets  
skolelederkonferanse  

KUF-komiteen har behandlet regjeringens forslag til 
bevilgninger på privathøgskole- og friskoleområdet. 
Dessverre ble det kun noen små forbedringer. 

De store endringene for videregående skoler som KFF 
mente var nødvendig, ble ikke vedtatt. Kun små justerin-
ger ble foretatt, blant annet for naturbruksskoler. 

Det mest interessante med innstillingen er kanskje 
mindretallsmerknadene.  De signaler som gis her kan 
bli viktige dersom det blir maktskifte til høsten
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Fleksibilitet når det gjelder 
elevtall

Videregående skoler med 
rett til tilskudd etter privat-
skoleloven (friskoler) har et 
godkjent elevtall for hvert ut-
danningsprogram. Dette må 
ikke overskrides, men innenfor 
programmet har skolen fl eksibi-
litet med hensyn til elevtall.

Departementet ønsket opp-
rinnelig at det skulle godkjen-
nes et maksimumstall for antall 
elever på hvert årstrinn i hvert 
utdanningsprogram i videregå-
ende skoler. I forliket mellom 
KrF og regjeringspartiene da 
ny privatskolelov ble vedtatt i 
2007, ble denne rigide bestem-
melsen omgjort, og skolen ble 
gitt fl eksibilitet innenfor hvert 
utdanningsprogram.

Utdanningsdirektoratet valgte 
imidlertid å tolke dette vedtaket 
snevert, slik at fl eksibiliteten 
kun skulle gjelde studieforbe-
redende utdanningsprogram. 
På yrkesforberedende utdan-
ningsprogram skulle det fortsatt 
være et godkjent antall elever 
pr årstrinn, mente direktoratet, 
og begrunnet dette med hensy-
net til fylkeskommunens ansvar 
for opplæringen i bedrift (lærlin-
geordningen etter vg2).

Tryggheim skular påklaget et 
vedtak om avgrenset elevtall 
for hvert årstrinn på yrkesfor-
beredende utdanningsprogram 

ved deres skole, og skolen fi kk 
medhold i Kunnskapsdepar-
tementet. Dermed har Utdan-
ningsdirektoratet måttet snu 
i saken og godtar nå samme 
fleksibilitet for yrkesforbere-
dende utdanningsprogram som 
for studieforberedende.

Mange skoler har tidligere 
fått brev fra Utdanningsdirek-
toratet hvor det er fastsatt et 
elevtall for hvert årstrinn i et 
utdanningsprogram. Disse 
godkjenningene gjelder altså i 
prinsippet ikke lenger. 

KFF har tatt opp saken ad-
ministrativt for å få til en enkel 
måte å få omgjort de årstrinns-
baserte elevtallsgodkjennin-
gene, men har ikke lykkes med 
å få til en slik ordning. 

Utdanningsdirektoratet har 
meldt i møte med friskoleor-
ganisasjonene at de ønsker 
at skoler som har slike for 
detaljerte godkjenninger av 
elevtall, sender inn en søknad 
om endring av godkjennin-
gene. Søknadene vil bli raskt 
behandlet og er i realiteten en 
ren formalitet.

Denne saken er også omtalt 
på kff.no, menyvalg Ledertips 
– Læreplaner. I nett-artikkelen 
er det lenke til sakens doku-
menter.   

Mange har fått dispensasjon fra 
20-dagersregelen om fravær

Søknadsbehandlingen er 
avsluttet, men noen ankesaker 
er fortsatt ikke avgjort. Mange 
skoler har fått dispensasjon.  

– At så mange dispensa-
sjoner ble innvilget, skyldes  
at mange av søknadene var 
unødvendige som dispensa-
sjonssøknader fordi årsaken 
til fraværet falt innenfor den 
type fravær som kan aksep-
teres etter den nye tolkningen 
av 20-dagersregelen, meldte 
direktoratet i siste møte med 
organisasjonene. 

Den nye forståelsen av 20-
dagersregelen er tidligere om-
talt i Kristen Friskole. Informa-

sjon om regelforståelsen fi nnes 
i KFFs Administrasjonsperm og 
i brev fra Utdanningsdirektora-
tet ang. elevtelling pr 1. oktober 
2008.

Når det gjelder dispensasjo-
ner, sier direktoratet følgende: 
At elev har ADHD er ikke i seg 
selv nok til dispensasjon, heller 
ikke i utgangspunktet graviditet 
eller at en elev har bestått på 
tross av fravær. Direktoratet ser 
på den enkelte søknad og ser 
på de enkelte vurderingene og 
tiltakene som skolene har gjort. 
LAR-behandling er akseptert 
som gyldig grunn for  dispensa-
sjon fra 20-dagersregelen.

Skyssutgifter kan ikke føres i 
skoleregnskapet

I noen kommuner foregår 
samarbeidet mellom friskolen 
og kommunen/fylkeskommu-
nen på den måten at friskolen 
forskutterer utgifter til elevskyss 
til og fra skolen. Friskolen får i 
etterkant refundert alle utgifter 
til skyss.

Utdanningsdirektoratet har i 
møte med friskoleorganisasjo-
nene gjort det klart at denne 
praksis er ulovlig. Skoler som 
på denne måten fører utgifter 
til skyss i skoleregnskapet, må 

varsle kommunen/fylkeskom-
munen om at denne praksisen 
må opphøre. Kommunen/fyl-
keskommunen må håndtere 
dekningen av skyssutgifter for 
elever på en måte som ikke 
involverer skolen i det økono-
miske. 

Et rundskriv fra Udir til kom-
muner og fylkeskommuner 
med informasjon om skyss 
og skyssutgifter er under ut-
arbeiding.



Leder:

Etterslep til besvær 

Av Torgeir Flateby

Statsbudsjettet for 2009 viste seg å være en nedtur når det ble fram-
lagt. Det inneholdt ingen reell økning og til dels betydelig nedgang i 
tilskuddene til videregående skoler, 6A-skoler og store grunnskoler. 
Til de øvrige er oppgangen liten. Heller ikke de høgskolene som vi 
mente sto for tur, fi kk noen påplussinger. 

Tilskuddsnedgangen for skolene skyldes angivelig at utgiftene 
dokumentert i KOSTRA har gått ned. Vi mener likevel å ha påvist 
at det ligger betydelige feilkilder her, som må gjennomgås.

Det budsjettet særlig viser, og som vi er opptatt av her, er at lønns- 
og pensjonsøkningene i budsjettet ikke holder tritt med den reelle 
situasjon på feltet. På den ene side forutsetter lovgivningen at skolene 
skal kompensere med lønnsøkningene i offentlig sektor. På den annen 
side gir ikke lovgiver den kjente kompensasjon for dette. Det blir et 
dillemma for skolene. 

I Oslo kommune er riktignok lønnsøkningene i undervisningssekto-
ren større enn ellers i landet i år, men lærerlønnsøkningen er på opp 
mot 10 %. Økningene er lavere ellers i landet, men sannsynligvis 
over 6 % inkl. lokale forhandlinger. Statens pensjonskasse har vedtatt 
å legge på premien tett oppunder 2 % i 2009. Med en pris- og lønns-
vekst i 2008 på 4,4 % i budsjetterte tilskuddsatser, kan ikke mange 
av skolene annet enn å skjære ned på stillinger i 2009. Lønnskutt 
er neppe aktuelt. Kunnskapsdepartementet har i budsjettprosessen 
erkjent at tilskuddet til friskolene burde vært 31,6 mill kroner høyere 
bare pga pensjonsveksten. Departementet visste det angivelig ikke 
på budsjetteringstidspunktet. Derfor er det ikke lagt inn.

KFF har møtt stor velvilje i budsjettprosessen fra politikere fra 
alle partier, forståelse for problemene med KOSTRA, det urimelige 
i naturbruksatsens utvikling, det vanskelige i pensjonsøkningen vi 
ikke får, at lønningene øker, at høgskolene ikke er tatt med. Men, 
- regjeringens representanter har ikke penger. Opposisjonen har ikke 
makt, så eventuelle satsinger fra dem har liten betydning på kort sikt, 
men det kan ha betydning når de kommer i posisjon om de binder 
seg til noe nå.

Før innstillingen forelå hadde vi kun tro på et par små signaler når 
det gjelder bevilgninger. Et sterkt håp var knyttet til at det blir gitt fl er-
tallsmerknader i innstillingen som legger føringer for revidert budsjett 
i juni om lønns- og pensjonsbevilgninger midt i budsjettåret. Et annet 
håp var knyttet til at Oppmodingsvedtak 545 blir påskyndet gjennom 
innstillingen. Nevnte vedtak ble gjort i juni 2007 i forbindelse med 
vedtak om ny privatskolelov: ”Stortinget ber Regjeringen komme 
tilbake til Stortinget med en egen sak om tilskuddsordningene når 
gjennomgangen av utregningsmodellen for skolene er gjennomført.” 
Om partiene blir enige om dette, kunne det i dette føyes inn noe om 
gjennomgang og kvalitetssikring av KOSTRA-grunnlaget samt se på 
spørsmål om trekk av avskrivninger og husleiekompensasjon..

Når innstillingen fra KUF-komiteen nå foreligger, kan vi nevne at 
til friskolene ble det gitt kun en signalbevilgning; 1 mill kr ekstra til 
naturbruksskolene. Det er gitt fl ertallsmerknader om kvalitetssikring 
av KOSTRA, om tilskuddsgjennomgang både for grunnskoler og vg 
skoler , men ikke noe om lønn og ikke noe om tilbakemelding allerede 
i revidert. Mindretallsmerknadene fra opposisjonen er gode, og vi 
er også glade for dem i tilfelle disse partiene skulle komme i posi-
sjon etter neste valg. Privathøgskoletilskuddene blir av politikerne 
henvist til gjennomgangen som nå foregår på høgskolesektoren. I 
tilknytning til den har vi nå en stor utfordring i å vise at skoler blir 
forskjellsbehandlet og at de er berettiget høyere tilskudd. I innstil-
lingen er det en løfterik fellesmerknad fra opposisjonspartiene om 
Ansgar, Fjellhaug, Staffeldtsgt og Mediehøgskolen.
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Sekretariatet i KFF 
ønsker alle lesere av 
Kristen Friskole 
en riktig god jul 
og et velsignet, godt nytt år!



KUF-komiteen på Storinget har kun på noen få punkter kommet krav fra KFF i 
møte. I hovedsak følger stortingsvedtaket forslaget fra regjeringen.
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Kopinoravtalen fornyet
Gjeldende avtale videre-

føres. Nytt er det likevel 
at skolene gis rett til ulike 
former for digital kopiering 
(projektorvisning, presen-
tasjon på Fronter eller It’s 

learning etc).
Mer informasjon om avtal-

en fi nnes på nettstedet www.
kopinor.no/skole eller Leder-
tips på kff.no.  

KUF-komiteens innstilling:

Få lyspunkter i vedtak om statsbudsjett 09 

Årets Innstilling S nr 12 
(2008-09) er lang og innholder 
både presiseringer, diskusjo-
ner mellom regjeringen og 
partiene og markeringer fra 
partiene som er gode å ha 
med i tilfelle endringer i makt-
bildet etter neste valg. Det er 
svært få fl ertallsforbedringer. 
Innstillingen både om privat-
skoler, høgskoler og fagskoler 
(kap276) kan leses via lenken 
på KFFs hjemmeside. Her vi-
ses bare saksede punkter som 
er forbedret og noen poenger vi 
synes er interessante:

Kap 228 Privatskoler
Komiteen … presiserer viktig-

heten av at en arbeider videre 
for å sikre kvaliteten på tallrap-
porteringen til KOSTRA …     

Flertallet har merket seg at 
departementet vil ta initiativ 
til en gjennomgang av bereg-
ningsmodellen for utregning av 
satser til private videregående 
skoler.

Komiteen viser til at komiteen 
har bedt om en egen sak om 
tilskuddsordningene når gjen-
nomføringen av utregnings-
modellen er gjennomført, jf. 
oppmodingsvedtak nr. 545, 
Innst. O. nr. 88 (2006–2007). 
Komiteen har merket seg at 
arbeidet med utregningsmo-
dellen for private grunnskoler 
er omtalt både i budsjettet for 
2008 og budsjettet for 2009, 
og at departementet tar sikte 
på å vurdere løsninger i sam-
menheng med budsjettet for 
2010. 

Komiteen viser til at hensik-
ten er å komme fram til en ut-
regningsmodell som sikrer best 
mulig sammenheng mellom 
den faktiske kostnadsstruktu-
ren i offentlig skole og tilskud-
dene til private grunnskoler. 

Videre vil komiteen under-
streke målet om at det må 
sikres forutsigbare drifts- og 
rammevilkår for de private 
skolene. Komiteen har merket 
seg at departementet har til 
hensikt å trekke privatskoleor-
ganisasjonene inn i arbeidet. 
Komiteen legger til grunn at 
departementet oppretter en 
arbeidsgruppe med represen-
tasjon fra privatskoleorgani-
sasjonene som kan vurdere 
hvorvidt tilskuddsmodellen i 
tilstrekkelig grad fanger opp 
kostnadsstrukturen i offentlige 
skoler og legge grunnlag for 
forslag til løsninger.

Komiteens medlemmer fra 
Fremskrittspartiet, Høyre, Kris-
telig Folkeparti og Venstre 
(mindretall) viser til at Regje-

ringen i budsjettet ikke har 
tatt tilstrekkelig høyde for økte 
lønns- og pensjonsutgifter for 
friskolene. Kostnadsveksten 
vil være om lag 81,6 mill. kro-
ner. Disse medlemmer mener 
derfor at Regjeringen snarest 
må komme tilbake til Stortinget 
med en nærmere vurdering av 
økningen i premiesatsen på 
pensjonsinnbetalinger og høy-
ere reell lønnsvekst for å unngå 
realnedgang i bevilgningene 
til friskolene. Disse medlem-
mer fremmer derfor følgende 
forslag:

“Stortinget ber Regjeringen 
snarest komme tilbake til Stor-
tinget med en nærmere vurde-
ring av økningen i premiesat-
sen på pensjonsinnbetalinger 
og høyere reell lønnsvekst for å 
unngå realnedgang i bevilgnin-
gene til de private skolene.”

Disse medlemmer viser til at 
rentekompensasjonsordningen 
bare gjelder kommunale og fyl-
keskommunale skoler og ikke 
friskoler. Disse medlemmer vil 
understreke at friskolene også 
har store utfordringer knyttet 
til sine bygningsmasser. Dette 
medlem mener at også friskoler 
bør ha anledning til å nyte godt 
av rentekompensasjonsordnin-
gen for skolebygg i og med at 
de har de samme utfordringene 
som den offentlige skolen. Det 
viktigste er etter disse medlem-
mers mening å sikre alle elever 
et godt arbeidsmiljø….. 

Disse medlemmer viser til 
merknadene om rentekom-
pensasjon for skolebygg under 
punkt 3.2 foran.

Disse medlemmer viser til 
at en samlet komité i forbin-
delse med behandlingen av 
privatskoleloven våren 2007, 
jf. Innst. O. nr. 88 (2006–2007), 
ba Regjeringen komme tilbake 
til Stortinget med en egen sak 
om tilskuddsordningene…. 
Disse medlemmer konstaterer 
at Stortinget fremdeles ikke har 
fått slik sak.. 

Komiteen viser til situasjonen 
innen naturbruksutdanningene, 
….. Komiteens flertall, med-
lemmene fra Ap, SV  og Sp, 

vil på denne bakgrunn gi en 
ekstrabevilgning til fordeling 
ved de private naturbrukssko-
lene ved å øke kap. 228 post 
71 med 1,0 mill. kroner utover 
budsjettforslaget.

Kap 275 Høgskoler
Komiteens medlemmer fra 

Fremskrittspartiet, Høyre, Kris-
telig Folkeparti og Venstre viser 
til at det i stor grad er blitt en 
likere behandling av private 
og offentlige høyskoler og er 
fornøyd med den utviklingen. 
Disse medlemmer vil imidlertid 
presisere at målet om full like-
behandling mellom private og 
offentlige høyskoler, også hva 
gjelder fi nansieringsordninger, 
må følges nøye opp, slik at 
eventuelle negative utslag kan 
korrigeres. Disse medlemmer 
viser til at andelen basisfi nan-
siering til de private høyskolene 
er lavere enn tilsvarende ved 
de statlige høyskolene. 

Disse medlemmer viser til at 
Ansgar teologiske høgskole, 
Fjellhaug Misjonshøgskole 
og Høgskolen i Staffeldtsgate 
i 2005 gikk over fra å være 
friskoler til å bli godkjente som 
høgskoler. Dette gav en tyngre 
faglig profi l på skolene. Disse 
medlemmer viser videre til at 
denne overføringen har vist seg 
å ikke lønne seg økonomisk. 
Tilskuddet de nå får er lavere 
enn tilskuddet de hadde fått 
dersom de hadde forblitt frisko-
ler. Disse medlemmer mener 
det ikke er riktig at skoler som 
ønsker en faglig tyngre profi l 
på sine tilbud skal bli straffet 
økonomisk. Det gir en uheldig 
signaleffekt at økt faglighet 
straffer seg.

Disse medlemmer vil peke 
på viktigheten av tilbudet som 
gis av private høyskoler i Norge 
og at kuttet i St.prp. nr. 1 Til-
legg nr. 1 (2005–2006) har satt 
fl ere institusjoner i en vanskelig 
situasjon. Særlig rammer dette 
Mediehøgskolen Gimlekollen 
fordi kuttet fjerner økningen 
som følge av faktiske student-
tall som kom i Revidert nasjo-
nalbudsjett for 2005. 
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Private grunnskoler har 
ulik tilskuddsats for ulikt 
antall elever. Utdannings-
direktoratet har nå klargjort 
at det er satsen for elevan-
tall fra 1 til 40 elever som 
skal brukes for utregning 
av hva som er maksimalt 
nivå på skolepengene. 
Dette gjelder for alle grunn-
skoler, også de med elev-
tall over 40.

Dessuten kan grunnsko-
ler ta inntil kr 3400 i tillegg 
til ordinære skolepenger 
for dekning av kapitalutgif-
ter, jfr forskrift til privatsko-
leloven § 10-1.

KFF avgir en rekke høringsuttalelser i løpet av et år. Her gis utdrag av uttalelser 
som under arbeid. Uttalelser som er sendt, legges ut i sin helhet på www.kff.no, 
menyvalg Høringsuttalelser.

Høringsuttalelser 

Endring i privatskoleloven 

Ny forståelse av 
maks-grensen for 
skolepenger 

Det  er sendt på høring et 
forslag om enkelte endringer 
av privatskoleloven. KFF vil ut-
arbeide høringsuttalelse innen 
fristen 30.12.2008 hvor bl.a 
følgende momenter tas med:

Ang. plikt til forsterket 
opplæring  på 1.-4. årstrinn.

Departementet foreslår at 
det blir fastsatt plikt for private 
grunnskoler med rett til statstil-
skudd til å sørge for forsterket 
opplæring i norsk/samisk og 
matematikk for elever på 1.-4. 
årstrinn. 

Forskning og erfaring viser 
at det gir god effekt å gi svake 
elever en styrket opplæring  
tidlig. Det er derfor ingen grunn 
til å være uenig i selve tiltaket, 
men KFF stiller spørsmålstegn 
ved at man forsøker å løse en 
pedagogisk utfordring med en 
juridisk bestemmelse. 

Gitt at kunnskapen om ef-
fekten av styrket opplæring 
på lave klassetrinn er kjent og 
at økonomien tillater det, vil 
enhver skole i en konkurranse-
situasjon gi elevene ”forsterket 
opplæring”. I stedet for å inn-

føre en juridisk plikt burde man 
valgt en annen politisk løsning, 
nemlig å styrke forskningen, 
gjøre forskningsresultatene 
kjent, gi økonomiske vilkår og 
legge til rette for konkurranse 
skoler i mellom. Dette gir langt 
bedre resultater enn innføring 
av juridisk plikt! 

Det foreslås at innføringstids-
punkt for friskoler skal være to 
år etter at bestemmelsen er 
innført i offentlig skole. Begrun-
nelsen for dette er at tilskuddet 
til friskoler bygger på kommu-
neregnskap to år tilbake i tid. 

KFF mener dette er grov 
forskjellsbehandling. Hvis man 
mener en slik lovendring er 
viktig for elevene, bør elever 
i friskoler og offentlige skoler 
få nyordningen samtidig. KFF 
mener derfor at dersom lovend-
ringen innføres, må det samti-
dig gis en tilleggsbevilgning til 
friskoler de to første årene etter 
at endringen er trådt i kraft. 

Ang. innføring av rett og 
plikt til fysisk aktivitet

Departementet foreslår å 
innføre en plikt for skoler til å 

gjennomføre fysisk aktivitet 
for elevene uten at denne 
aktiviteten skal være del av 
opplæringen i fag. 

KFF stiller spørsmål ved om 
ikke dette er en kamufl ert form 
for gradvis innføring av obliga-
torisk SFO eller heldagsskole. 
Om denne plikten innføres, er 
det viktig at skolene gis stor lo-
kal frihet og at tilstrekkelig med 
tilskudd følger nyordningen.

Ang. nye regler for skoler 
for funksjonshemmede

KFF vil argumentere for end-
ringer i lovforslaget på disse 
punkter:
• Skolene må få tilbake huslei-
etilskuddsmuligheten
• Skolene må opprettholde 100 %
fi nansiering da elevgrunnlaget 
ofte er ungdom og voksne  
uten betalingsevne, og det vil 
medføre stort byråkrati å få 
andre instanser til å fi nansiere 
skoleåret.  

Departementet foreslår å 
innføre en mulighet til å ta sko-
lepenger. KFFs syn på dette vil 
bli klargjort etter samtaler med 
skolene.

Endring i forskrift til privatskoleloven 
Utdanningsdirektoratet har 

sendt på høring et forslag til 
endringer i forskrift til privat-
skoleloven. KFF vil utarbeide 
høringsuttalelse innen fristen 
12.02.2009 hvor bl.a følgende 
momenter tas med:

Ang krav til læreplan
Det foreslås å innføre nye 

krav og presiseringer som sik-
rer at opplæringen i friskoler 
blir ”jamgod” med opplærin-
gen i offentlig skole. Styret i 
KFF vil behandle saken i sitt 
møte i januar og er interessert 
i innspill fra medlemsskoler. 
Slik førsteinntrykket er, ser 
det ut til at bestemmelsene er 
”til å leve med” for skoler som 
er et religiøst alternativ.

Ang fritak for fag
Pr i dag kan rektor ved en 

friskole ikke gi fritak for opp-
læring i sidemål og fritak for 
opplæring i fag tilsvarende det 
en rektor i offentlig skole kan 
gi etter forskrift til opplærings-
loven § 1-11 og § 1-12. Direk-
toratet foreslår nå at forskrift 
til privatskoleloven endres i 
samsvar med regelverket for 
offentlig skole.

Dette er positivt og burde 
vært gjort samtidig med at 

forskrift til privatskoleloven i 
2007 overtok bestemmelser 
som gjaldt friskoler, men som 
tidligere var plassert i forskrift 
til opplæringsloven.

Endringen synliggjør likevel 
en klar forskjellsbehandling 
av elever i offentlig og privat 
skole. I offentlig skole kan en 
elev som får fritak for et fag 
som allerede er fullført, ha 
status som heltidselev selv 
om eleven bare har f.eks 25 
timer pr uke. I en friskole vil 
en elev med tilsvarende fritak 
for fag og tilsvarende uketi-
metall ha status som deltidse-
lev. Og eleven vil ikke utløse 
fullt tilskudd for skolen.

Dette innebærer at friskoler 
har et økonomisk incentiv til 
IKKE å innvilge fritak for fag. 
Hvis friskolen skal gi eleven et 
like godt og tilpasset opplegg 
som offentlig skole gir, dvs 
benytte retten til å gi fritak for 
fag, så vil skolen tape økono-
misk på dette. Dette rammer 
både eleven og skolen.

Mangelen på likebehandling 
av offentlig og privat skole 
på dette området ligner på 
fraværsreglene (20-dagersre-
gelen). De ulike tilskuddsmo-
dellene for offentlig og privat 
skole medfører at elever i rea-

liteten har svakere rettigheter 
i friskoler.

KFF mener det må innføres 
en defi nisjon av heltidselev i 
forskrift til privatskoleloven på 
linje med det som er defi nisjo-
nen i forskrift til opplærings-
loven.



Ingvill Kvalsnes Blom og 
Lars Johan Danielsen avsluttet 
konferansen med å motivere 
til fortsatt innsats i den kristne 
skolen. Bidraget var sterkt og 
personlig, men antagelig var de 
fl este deltakerne allerede godt 
motiverte etter 3 inspirerende 
dager.

For skolelederkonferansen 
på Lillestrøm ble en storsamling 
med hele 174 deltakere, gode 
foredrag og gode samtaler i 
seksjonsmøtene fro grunnsko-
ler, videregående 
skoler, høgskoler 
og bibelskoler./fag-
skoler.

For dem som har 
vært på mange sko-
lelederkonferanser, 
var nok årets ban-
kett en “høydare” 
som skilte seg ut i 
rekken av gode pro-
gramposter gjen-
nom årene. Fest-
middagen hadde 
en fl ott ramme med 
festpyntet lokale 
og standsmessig 
meny. En trio be-
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stående av ungdommer med 
bakgrunn fra kristne skoler og 
høyskoler sørget for både taf-
felmusikk og avslutningssang 
med innhold og innlevelse. 

KFFs formann Inger Johanne 
Aa Shealy ledet kvelden med 
stø hånd og “gamleformann” 
Asbjørn Nordgaard trollbandt 
forsamlingen med soga om 
“klosterskulefylkingen”. Ban-
ketten var kort og godt en solid 
og god markering av KFFs 
20 år.

Ellers var årets politikerde-
batt også et høydepunkt, slik 
det ofte pleier å være på KFFs 
skolelederkonferanser. Årets 
debatt-tema var økonomisk 
likebehandling av offentlige 
og private skoler/høgskoler. 
Møteleder var generalsekretær 
Torgeir Flateby, og i panelet 
satt Ine Marie Eriksen Søreide 
(H), Freddy de Ruiter (AP),Odd 
Einar Dørum (V), Jon Jæger 
Gåsvatn (FrP) og Dagrun Erik-
sen (KrF). 

Forventningsdokument 
Representantskapsmøtet 2008 vedtok det foreslåtte 

forventningsdokumentet. Dette dokumentet sier noe om 
hva fellesskapet av skoler i KFF forventer av den enkelte 
skole.

KFF har nå sendt forventningsdokumentet til alle med-
lemsskoler for å be om bekreftelse på at vi står sammen om 
forventningsdokumentets anliggender. Det er også viktig 
at skolenes styrer involveres i problemstillingene. 

KFF håper at  dokumentet kan være med og legge 
grunnlag for enda bedre kvalitet i de kristne skolene.

IKT-konferanse for pedagoger og systemansvarlige

Fem medlemmer av Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité del-
tok i paneldebatten. Fra venstre: Dagrun Eriksen (KrF), Odd Einar Dørum 
(V), Ine Marie Eriksen Søreide (H), Jon Jæger Gåsvatn (Frp) og Freddy de 
Ruiter (Ap) . Foto: Ole Andreas Husøy, KPK

For andre gang i organi-
sasjonens historie ble det i 
november avholdt IKT-kon-
feranse i regi av KFF. Konfe-
ransen samlet 74 deltakere 
på Rica Hotel Gardermoen. 
Mottoet for konferansen var 
”Nært og nyttig”, med henvis-
ning til at IKT-teknologien er 
nyttig og lett tilgjengelig, men 
også med en klar melding om 
skolefellesskapet i KFF er 

nyttig og nært, ikke minst med 
e-post og Internett som kom-
munikasjonskanal.

Det meste av programmet 
på konferansen var todelt, med 
separate temaer for system-
ansvarlige og lærere. Peda-
gogene fi kk gode tips om bruk 
av læringsplattformer, såkalte 
LMS, og demonstrasjon av den 
digitale tavlens fortreffelighet. 

De mer tekniske i forsamlin-
gen samlet seg om foredrag om 
datasikkerhet, FEIDE (enhetlig 
påloggingsinformasjon) og 
ulike sider ved systemansvar-
liges arbeidsoppgaver.

Forsamlingen hadde et klart 
ønske om at IKT-konferansen 
skulle fortsette som en årlig 
samling.

Ståle Andersen, rektor ved 
KVS-Lyngdal, er valgt til ny 
formann. Hans Aage Gravaas, 
Fjellhaug Misjonshøgskole, ble 
valgt til nestformann.

Etter KFFs grunnregler er det 
styret selv som velger sin for-
mann og nestformann. Avtrop-
pende formann Inger Johanne 
Aa Shealy anbefalte styret 
å velge en formann som er 
ansatt på en skole som driver 
etter privatskoleloven. Hennes 
egen skole, Hald Internasjo-
nale Senter, er godkjent etter 
fagskoleloven. Styret tok denne 
anbefalingen til etterretning.

Øvrige styremedlemmer i 
perioden 2008-2009 er:  Roald 
Kvam (Bibelskolen Bildøy), 
Inger Johanne Aa Shealy (Hald 
Internasjonale Senter), Nils Ivar 
Brennhaug (Danielsen vgs) og 
Anita Bekkesletten Hykkerud 
(Regnbuen skole). 

Varamedlemmer: Nina Myr-
dal (Østmarka skole) og Finn-
Widar Knutzen (Jærtun luther-
ske friskule).

Som seksjonsledere ble 
følgende valgt: Grunnskoler 
Nina Myrdal, bibelskoler Roald 
Kvam, fagskoler Inger Johanne 
Aa Shealy, videregående skoler 
Nils Ivar Brennhaug og høgsko-
ler Hans Aage Gravaas

 På siste styremøte vedtok 
også styret å sette igang et ar-
beid med å endre formannstit-
telen i våre grunnregler. Styret 
vil foreslå at tittelen formann 
endres til styreleder. 

Det nye styret i KFF har konstituert seg

Ståle Andersen er ny formann.
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På 
internett

Vi noterer 
at Martin Kolberg, partise-

kretær i arbeiderpartiet, har 
vært på møte i LO Stat og 
forkynt følgende:
– Det samfunnet vi har 

skapt de siste årene er 
strålende, ikke mindre enn 
strålende. Vi er ikke bare 
en politisk bevegelse, vi er 
en frihetsbevegelse. Det er 
vi som gir folket frihet.
Det er da fristende å spør-

re etter hvilke tiltak Kolberg 
og Arbeiderpartiet har gjort 
for å gi ”folket” større frihet 
til å velge alternativ skole!
Å gi friskoler tilskudd som 

også omfatter husleie, ville 
være et godt bidrag til å 
anerkjenne skoleslaget og 
gi skolene god nok øko-
nomi til å kunne holde sko-
lepengesatsen nede, slik at 
også de minst bemidlede 
i samfunnet fi kk frihet til å 
velge alternativt!

www.kff.no

Bestill boka 
Vekst i veks-

lende vind
Artikkelsamlingen Vekst i 

vekslende vind kan fortsatt 
kjøpes fra KFF-sekretariatet til 
rabatterte priser.
1 – 4 bøker: kr 298,- pr stk
5 - 6 bøker: 10%  rabatt på alle
7-14 bøker: 15 % rabatt på alle
15-24 bøker: 20 % rabatt på alle
25-39 bøker: 25 % rabatt på alle
Over 40 bøker: 30 % rabatt på 
alle.

Kostnader til forsendelse kom-
mer i tillegg.
 Send gjerne bestilling pr e-post 
til KFF-sekretariatet!

Lederopplæringsprogram
KFFs Lederutviklingsprogram i samarbeid med 
rådgivningsfi rmaet Heitmann Plus startet opp høs-
ten 2008. Våren 2009 arrangeres det samlinger på 
disse tidspunkter: 
Mandag 19. - onsdag 21. januar, Gran, Hadeland. 
Mandag 4. - onsdag 6. mai, Gran på Hadeland. 

Sted: P-hotels Grensen 19, Oslo
Tidspunkt: 6 februar kl 9.30 - ca kl 16.00
Målgruppe: 6A skolenes ledere og evt styre
Tema: Høring om Ny lov om læring 
utenfor det formelle utdanningssystem.
Foredrag ved gen sekr Torgeir Flateby, KFF
Spørsmål til seniorrådg. Roger Spidsberg, KD

Informasjon om påmelding og pris sendes de 
aktuelle skolene.

Høringskonferanse  om ny 
”bibelskolelov”

Skolelederkonferansen 2009
Sted: Lillestrøm
Tidspunkt:  19. - 21. oktober

Tilbud om lokale kurs
I forbindelse med rådgivningsbesøk er det blitt mer 
og mer vanlig med lokale kurs beregnet særlig 
på skolestyremedlemmer, men også ansatte ved  
skolene.
Skolene og skolestyrene er velkomne til å bestille 
slike kurs i forbindelse med rådgivningsbesøkene. 
Kurs kan f.eks holdes kvelden før rådgivningen.
Temaene på slike kurs kan f.eks være: 

• kort presentasjon av KFF-KSS
• styrets ansvar
• godt styrearbeid
• ansettelsesproblematikk
• hovedpunkter i privatskoleloven
• hovedpunkter i økonomiforskriften
• skoleutvikling

Andre temaer kan også være aktuelle.

Signe Sandsmark er an-
satt som ny seniorrådgi-
ver i KFF. Hun starter opp 
1. april og tar over etter 
Helge Vatne.
Da Helge Vatne slutter 
01.01.2008, vil det i peri-
oden 1. januar - 30. mars 
være redusert beman-
ning i KFF-sekretariatet.

Ny rådgiver i KFF


