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Friskolenes Kontaktforum (FK)  
Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet (SF), Private 

Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund (NFFL). Leder av 

forumet for 2017 er Steinerskoleforbundet ved Cathrine Nordlie, cathrine.nordlie@steinerskolen.no . 

Møte 7. juni 2017 12 – 15 i Utdanningsdirektoratet. 

Tilstede fra Udir: Einar Plahter Simonsen, Magne H Engebretsen, Christina Grønli, Siv Hilde 

Lindstrøm, Håvard Lunnan. 

Fra FK: Gro Maastad, PHL; Ingar Lae, PHL; Øyvind Langørgen, NFFL; Svein Tjernsbekk, NFFL; Signe 
Sandsmark, KFF, Jan Erik Sundby, KFF; Cathrine Nordlie, SF 
  

1. Elevtelling og oppgjørsbrev 
Vi har fått flere henvendelser fra medlemsskoler ang. oppgjørsbrevene de har fått nå i år (både høst 
og vår), der det er uenighet mellom skolene og Udir om tellingen. I noen av tilfellene ser vi at skolene 
har gjort feil, men i andre tilfeller ser det ut som innstramminger fra Udirs side som hverken skolene 
eller vi kan se noen hjemmel for. Det gjelder følgende: 
 
a) Elever som tar om igjen fag som de sluttet i rundt juletid året før. Dette gjelder f.eks. elever som til 
jul i vg2 finner ut at det blir for tøft og slutter i det ene faget for å ta det i vg3 i stedet. De telles 
selvsagt ikke i dette faget i april. Så langt vi forstår har dette aldri vært problematisert før, men nå får 
skolene beskjed om at dersom de har sluttet etter 1. november har de brukt opp retten sin i dette 
faget. Dersom det er forskriftens § 11-1 som brukes som hjemmel for dette, mener vi at det er feil 
tolkning, fordi det der er snakk om utdanningsprogrammer eller programområder, ikke enkeltfag. 
Det må være i både samfunnets og skolens og elevenes interesse at elevene kommer seg gjennom 
vgs på best mulig måte og ikke tvinges til å enten fortsette med en for stor arbeidsbyrde eller måtte 
betale for å ta privatisteksamen hvis de slutter. 
 
I brev til Hop vgs fra U-dir av 31. mars i år, står det følgende om rett som kan tas ut i friskole: 
§ 3-1 tredje ledd. En elev som har fått vedtak om avbrudd eller utsatt rett, kan ta et skoleår på nytt. 
(Dette anses ikke som utvidet tid). 
Betyr dette at dersom en elev som ønsker å slutte i et fag i desember får vedtak om avbrudd, kan 
eleven ta dette faget om igjen senere? Hvem gjør i tilfelle et slikt vedtak? 
 
Spørsmål: Hva er hjemmelen for å nekte elever å ta fag om igjen hvis de sluttet i faget etter 1. 
november? 
 
Svar: 
Udir jobber med en tolkningsuttalelse av regelverket. Også om hvilke rettigheter eleven har i forhold 
til 1. gangsvitnemål. 
 
 
b) En del elever har behov for utvidet tid pga langvarig sykdom eller av andre gode grunner. 
Fylkeskommunen gir uten videre disse elevene et ekstra år, mens friskoleelevers søknader må til PPT 
for sakkyndig vurdering og så til godkjenning i fylkeskommunen. Vi hører om fylkeskommuner som 
synes det er unødvendig "masing" fra friskolene. Vi understreker at det her gjelder elever som ikke 
har bruk for spesialundervisning, men de har mistet så mye tid pga sykdom at de har behov for ekstra 
tid. Vi mener det er forskjellsbehandling mellom elever i offentlig skole og friskole, det bør være 
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tilstrekkelig at skolens ressursteam uttaler seg og skoleeier (styret) gjør vedtak. Skoler har blitt fratatt 
tilskudd for elever som går om igjen fordi de ikke har det riktige formelle vedtaket, dette mener vi 
uansett er en altfor streng reaksjon for manglende formaliteter.  
 
Ut fra brevet til Hop vgs (se over) har Hordaland fylkeskommune sendt følgende til alle fylkets 
friskoler:  
Ut frå dette legg vi til grunn at søknadane om utvida opplæringsrett i høve til kurs over to år/avbrot i 
skuleåret grunna sjukdom eller sosiale årsaker kan behandlast etter §3-1, tredje ledd i 
opplæringslova, og ikkje etter §3-1 femte ledd som krev rett til spesialundervisning. Dette er ei 
ordning som også gjeld for elevar i offentlege vidaregåande skular, og det er viktig at ein behandlar 
alle elevar ved alle vidaregåande skular i fylket likt. 
 
Vi er enige med fylkeskommunen i at det er viktig at elevene behandles likt. De de skriver forstår vi 
slik at dersom elever får behov for utvidet opplæringstid pga sykdom o.l., kan det gis ut fra § 3-1 
tredje ledd i opplæringsloven. Da er vurdering fra PPT ikke nødvendig, fylkeskommunen gjør slikt 
vedtak ut fra skolens anbefaling.  
 
Spørsmål: Hvordan skal skolen forholde seg til elever som er så mye syke i løpet av året at de vil 
trenge å ta hele året / noen fag om igjen? Hvilken hjemmel skal brukes? 
 
Svar: 
Hvis det ikke foreligger PPT-vurdering, kan ikke en elev i en friskole få utvidet tid til å ta et år om 
igjen. Fylkeskommunen behøver ikke forholde seg til denne regelen. 
KFFs kommentar: U-dir mener at tredje ledd ikke handler om utvidet tid til opplæring, men utvidet 
tid i forhold til de fem årene opplæringen må tas innen. Elever som trenger mer tid for å få det 
utbytte av undervisningen de har krav på, skal meldes til PPT og få sakkyndig vurdering, der tiltaket 
er mer tid og ikke noe annet. 
Fylkeskommunen kan uansett la elever bruke lengre tid, men de kan ikke etter dette leddet gi dem 
rett til utvidet tid – da må de (som friskolene) bruke femte ledd. U-dir var usikre på om elever som 
får et ekstra år etter tredje ledd kunne få førstegangsvitnemål, det undersøkte de og skrev til oss 
senere at elever som har brukt mer tid enn de har rett på ikke får førstegangsvitnemål.  
 

2. Realkompetansevurdering 
a) Spørsmål: Har direktoratet fått svar fra KD på henvendelsen om vurdering av elever som ikke har 
hatt tid til å oppnå ny kompetanse siden sist? 
 
b) Dersom Prop 79 L blir fulgt opp i lovendring, blir ungdomsretten utvidet. Det vil få konsekvenser 
for forskriftens kap. 11, det regner vi med kommer på høring senere. Nå er vi opptatt av de elevene 
som er/blir tatt opp som voksne nå i vår. De må få sikkerhet for at de vil bli vurdert som voksne i 
resten av løpet ut fra den realkompetansevurdering som er gjort og f.eks. derfor har lov til å ta om 
igjen fag de har fått IV eller 1 i – som elever med ungdomsrett ikke har. 
 
Spørsmål: Kan elever som begynner som voksne i august være sikre på at de vil bli vurdert som 
voksne ut vgs-tiden? 
 
Svar:  
a) Magne Engebretsen har sendt spørsmålet til KD, og ikke fått svar ennå. Straks det foreligger 

sendes det til FK. 

b) Udir ser problemstillingen, men har ikke svar på dette nå. 

 

3. Andre spørsmål om rett til videregående opplæring 
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a) Utvidet tid i videregående opplæring 
På Udirs nettside under info «Vurdere inntak av elever» står det: 
Enkelte fylkeskommuner gir elever det de kaller «fullføringsrett» eller «utvidet rett». Dette innebærer 
at en elev kan fullføre sin videregående opplæring selv om hun/han har brukt opp sin rett etter 
opplæringsloven § 3-1. Dette er ofte utformet som vedtak fra fylkeskommunens side. Denne 
uhjemlede retten til videregående opplæring kan ikke tas ut ved friskolene. (vår utheving) 
Vi konkretiser våre spørsmål ved hjelp av følgende eksempler:  
Eksempel 1) 

o En elev som har begynt Videregående steinerskole og har gjennomført vg1 og vg2, 

begynner på vg3 men klarer ikke å fullføre året i sin helhet på grunn av 

dokumenterte årsaker som ikke ligger under spesialundervisning. Med for eksempel 

50 % bestått står den eleven med mange uferdige fag. Dette gjelder både fellesfag og 

programfag. Vi har gode eksempler hvor slike elever har bestått 3 årig vgt med et 

ekstra år som de ulike fylkeskommuner har innvilget. 

o Våre fagplaner er godkjent og praktiseres slik at de aller fleste fag ikke avsluttes etter 

Vg1, men går over flere år og avsluttes i henholdsvis Vg2 eller Vg3.  Dette gjelder 

både fellesfag og programfag.    

o Vi har heller ikke godkjente koder slik at vi kan avslutte fagene etter hvert trinn. 

o Denne eleven har etter de nye regler ikke mulighet til å fullføre opplæringen hos oss 

selv om eleven har fått vedtak fra fylkeskommune at retten er utvidet. Konsekvensen 

er da at eleven må gå både Vg2 og Vg3 på en offentlige skole.  

 

- Eksempel 2) 

o En elev som begynt på en offentlig Vgt og droppet ut i løpet av skoleåret uten å ha 

vært i kontakt med PPT ønsker å begynne på nytt på videregående steinerskole neste 

skoleår, uten å foreta et omvalg til en annet programområde. Frem til nå har vi hatt 

flere slike elever som har gjennomført sin videregående opplæring på steinerskole 

med glans. Er det slik at slike elever ikke lenger har rett til fritt skolevalg og at vi må 

avvise dem, eller må vi også henvise slike elever til PP tjenesten selv om det ikke er 

behov for spesial undervisning?  

Ut ifra diverse samtaler med ulike fylker ser vi at det lever divergens mellom fylkenes praksis og Udirs 
oppfattelse og informasjoner om dette punktet.  

- Er det da slik at vi skal henvise alle slike elever til PPT selv om det ikke dreier seg om spesial 

undervisning, men bare om utvidet tid?  

- har Udir tatt høyde for elever som går på videregående steinerskole og som ønsker å fullføre 

sin utdanning der og de elever som har mislykkes på offentlige skoler, ønsker noe annet og 

vil starte på steinerskole?  

- Er det rimelig med en egen ordning for våre elever da fagplaner og organisering av 

undervisningen ikke så lett la seg kombinere med fagplaner og timefordeling på offentlige 

skoler?  

b) Fullføringsrett 
på vilbli.no står det: "Er du voksen og tatt inn til videregående opplæring, har du rett til å fullføre 
opplæringsløpet (fullføringsrett). Dette gjelder uansett om du har voksenrett eller ikke." 
 
Spørsmål: Hvordan er denne fullføringsretten å forstå i friskolesammenheng? 
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Svar: 
Denne fullføringsretten gjelder ikke i friskoler. Det er også her som under spørsmål/svar 1b at det er 
ulike regler for friskoler og fylkeskommunen. 
KFFs kommentar: De henviste til voksne som er tatt inn etter 4a-3. 
 
c) Omvalg og karakterer 
På U-dirs nettside står det: 
Hvis du har fått innvilget søknad om omvalg kan du velge mellom å ta et eller flere fellesfag på nytt 
som elev, eller å søke om godkjenning av faget etter forskrift til opplæringsloven § 1-16. Dette følger 
av forskriften § 3-17a. Hvis du velger å ta faget på nytt som elev, skal du følge ordinær opplæring i 
faget. Derfor er det viktig at du bestemmer deg før skoleåret begynner om du vil ta faget på nytt. Du 
kan bare ta fellesfag på nytt som elev, ikke programfag. 
 
Dette står også i vedlegget til tilskuddsbrevet som skolene har fått, i pkt. 7, andre kulepunkt. Der 
legges det til et par setninger om hvordan skolene skal telle disse elevene, og det står til slutt at det 
"må fremgå av inntaksvedtaket om eleven er heltids- eller deltidselev". Denne siste setningen står i 
motsetning til veiledningen til elevene på U-dirs nettside, der det heter at de må bestemme seg "før 
skoleåret begynner".  
 
Hvis det med inntaksvedtak menes skolens vedtak i mars, vil en slik opplysning ha liten verdi fordi de 
færreste søkerne vil ha bestemt seg. En bør heller ikke forvente at elevene bestemmer dette før de i 
hvert fall har fått karakterene i de fagene de ev. skal ta om igjen, dvs ved skoleårets slutt. Når vi ser 
det fra elevens synspunkt og hva som er til elevenes beste, bør de faktisk få vente til de har begynt 
på nytt skoleår før de bestemmer seg. Ofte har de skiftet skole så vel som utdanningsprogram, og de 
bør ha muligheten til å få veiledning om hva som kan være fornuftig for dem. Det er selvsagt en 
ulempe for skolene at de ikke vet tidligere om disse elevene blir fulltids- eller deltidselever, men det 
er viktigere at elevene får en god løsning. Skolene rapporterer ikke elevtall før 1. oktober, det er da 
det spiller en rolle for tilskuddet. 
 
Spørsmål: Når de to omtalte dokumentene skal samkjøres slik at fristen blir den samme, kan fristen 
da settes til begynnelsen av skoleåret for å gi elevene et best mulig utgangspunkt?  
  
Svar: 
Udir arbeider med saken, og vil klargjøre dette før skolestart. 
KFFs kommentar: Det var ikke det de sa. De sa at formuleringen i tilskuddsbrevet var uheldig (eller 
noe sånt) og at det er veiledningen på nettsiden som gjelder.  
 
d) Elever som begynner rett på vg2 yrkesfag etter realkompetansevurdering 
Dette er en problemstilling som blir ekstra utfordrende når elevene er relativt nyinnflyttet i Norge. 
Flere av våre nye landsmenn blir realkompetansevurdert og slipper å ta programfagene på Vg1, men 
de taper egentlig på dette fordi de mangler språk og begreper til å ta fatt på Vg2, selv om de har 
verdifull kompetanse fra praksisfeltet. Det følger en del utfordringer med denne situasjonen, både 
for skolen og – ikke minst – for elevene: 
 
1. Noen fylkeskommuner tar utgangspunkt i at disse elevene ikke har gått i norsk vgo før, ikke har 
noen papirer fra hjemlandet på at de har en utdannelse som gir noe kompetanse i vgo-fag, og har 
vært for kort tid i Norge til å kunne noe særlig norsk. De tar en adm. avgjørelse om at de skal 
begynne i vg1. Det fungerer greit. De blir fulltidselever i to år, blir integrert i klassen, får styrket 
teorien og det norske vokabularet i yrkesfagene og har alt på plass til å få fagbrev senere. 
 
Andre fylkeskommuner går gjennom hele prosedyren med intervju med fagkonsulenter i alle fag og 
finner ut at deres yrkespraksis gjør at de kan begynne i vg2 i programfagene. Det virker som om de 

http://lovdata.no/forskrift/2006-06-23-724/%C2%A71-16
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ikke realkompetansevurderes i fellesfagene, hverken de som avsluttes i vg1 eller de som avsluttes i 
vg2. Det har bl.a. ført til problemer med fagbrev for en elev pga manglende terminkarakter i 
fellesfagene fra vg1. Det fører også til at mange strever med å klare to års studier i norsk og engelsk 
på ett år, som ofte fører til dårlige resultater. Og de må finne en måte å få tatt matem. og naturfag 
på, enten som privatister eller som resultat av ny kompetansevurdering. Dette fører gjerne til at de 
må bruke et år ekstra for å få med seg alle fellesfagene, og da er "gevinsten" ved å bli tatt inn på vg2 
borte. 
 
Spørsmål: Skal disse nye landsmenn realkompetansevurderes i både programfag, fellesfag avsluttet i 
vg1 og fellesfag som avsluttes i vg2? I sistnevnte, kan de der vurderes ut fra vg1-nivå, selv om dette 
ikke er avsluttede fag, eller må de vurderes ut fra vg2-nivå? Hvem har ansvar for at de vurderes i alle 
nødvendige fag? Hvis de ikke trenger vurderes i fellesfag for å begynne på vg2, hva da med kravet om 
terminkarakter fra vg1? 
 
2. For oss virker det logisk at når disse elevene søker om realkompetansevurdering, skal de vurderes i 
alle fag de trenger for å få fagbrev. Dersom det gjøres, og resultatet er at de har kompetanse i 
programfagene på vg1-nivå men ikke i fellesfagene, er det naturlig at de tar fellesfagene i vg1 først. 
Det vil da være en styrke både for dem og for de de skal arbeide for og med senere at de også får ta 
programfagene. Den realkompetansen de har fått godkjent der viser seg erfaringsmessig å ikke være 
god nok på teoridelen av fagene, slik at elevene strever i vg2 og senere i yrkeslivet. Det burde være 
mulig å ta i betraktning søkeres norskkompetanse og kunnskap om norsk samfunn ved 
realkompetansevurderingen, slik at elever slipper å streve seg gjennom noe som egentlig er for 
vanskelig for dem og så ikke får uttelling for det likevel. 
 
Spørsmål: Hadde det vært mulig å lage en ordning der elever etter bestemte kriterier 
(norskkunnskaper, botid i Norge el.l.) kan ta programfagene i vg1 også dersom de må ta fellesfagene, 
selv om de er blitt tilkjent realkompetanse i programfagene? Det vil være bedre både for deres 
integrering, deres yrkeskompetanse og dermed for det norske samfunn. Etter det vi forstår blir disse 
elevene uten videre tatt inn som fulltidselever i vg1 i offentlig skole, det er forskjellsbehandling at de 
ikke kan få det tilbudet i friskoler. 
 
Svar: 
Det er mulig å ha en elev på to nivåer – ett nivå for fellesfag og et annet for programfag der 
realkompetansen er vurdert høyere. 
Det er ingen egne regler for realkompetansevurdering av elever som kommer til Norge uten formelle 
papirer.   
KFFs kommentar: Søkerne skal realkompetansevurderes i alle fag de trenger for å oppnå ønsket 
sluttkompetanse, dette er fylkeskommunens ansvar. I fag som går over vg1 og vg2 uten egne 
kompetansemål for hvert år, skal vurderingen skje i forhold til vg2 og eleven må ev. begynne i vg1. 
Og de kan ikke motta undervisning i fag der de har realkompetanse. 
 

4. Halvårsvurdering 
På møtet vårt 8. juni i fjor tok vi opp en sak om halvårsvurdering. En av skolene sier at de har lagt 
denne til ca halvveis i hvert semester. "Der får elevene både «bakovermelding» og 
«framovermelding», skriftlig eller muntlig avhengig av klassetrinn."  Svaret fra U-dir var, ifølge vårt 
uformelle referat: "Fra 8. klasse skal halvårsvurdering gis rett før karakterene. Vurdering midt i 
semesteret må ses på som underveisvurdering. Halvårsvurderingen trenger ikke være muntlig og 
omfanget avgjøres ut fra skjønn." 
 
Nå har vi fått et innspill fra en av våre skoler ang. en setning i årets tilsynsoppsummeringsrapport. 
Der står det at elevene har krav på at denne halvårsvurderingen skal være skriftlig. Dette stusser 
både skolen og vi på. Det er, så langt vi kan se, ingenting i forskriftens § 3-13 som sier at denne 
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vurderingen skal være skriftlig, det ble heller ikke uttrykt i vår samtale 8. juni eller i en påfølgende 
presisering i e-post (30. august, Frode Reitan). Derimot står det uttrykkelig at halvårsvurderingen 
med karakter, som skal gis omtrent samtidig og på samme grunnlag, skal være skriftlig. Vi tror denne 
setningen må være en glipp. 
 
Spørsmål: Kan Utdanningsdirektoratet bekrefte at halvårsvurderingen som skal gis ifølge forskriftens 
§ 3-13 kan være skriftlig eller muntlig, ut fra det skolen etter en pedagogisk vurdering har funnet 
mest hensiktsmessig for elevene? 
 
Svar: 
Dette er rettet på Udirs hjemmesider. 
KFFs kommentar: Det som står i tilsynsrapporten er feil. 
 

5. Videreutdanning 
Det er forskjellige ordninger for tilskudd til videreutdanning av lærere. Når skoleeier vurderer 
søknadene, blir det selvsagt gjort ut fra skolens samlede behov for formell kompetanse. Formell 
kompetanse for å undervise i fremmedspråk i vgs er 60 studiepoeng. I Kompetanse for kvalitet er 
tilbudet 30 sp over et år. Dette gir ikke formell kompetanse for å undervise, skolene har derfor gått 
ut fra at lærere som får 30 sp ett år også vil stille først i køen for å ta resten året etter. Vi hører nå at 
det ikke er tilfelle. Dersom det bare blir de 30 sp, har skolen "kastet vekk" penger i bestrebelsene på 
å få et formelt kvalifisert personale, slik lovgivningen legger opp til. Det står, så langt vi kan se, ikke 
noe om dette i informasjonen om tilbudet (https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-
videreutdanning/larere/informasjon-til-skoleeiere---videreutdanning-for-larere-2017-2018/). 
 
Spørsmål: Hva vil direktoratet gjøre for at skolene og læreren ikke skal bruke tid og penger på 
videreutdanning som er ment å skulle bidra til skolens samlede formelle kompetanse men der 
tilskuddsordningen stopper opp halvveis i løpet? 
 
Svar: 
Det er opp til skoleeier å prioritere hvem som får hvilken videreutdanning.  
KFFs kommentar: Men det ligger noen generelle føringer der, som gjør at ikke alle når opp. Det er 
noen fag som er prioritert nå og også på grunnskoletrinnene. Dette kan forandres. 
 

6. Utdanningsdirektoratets RSS-feed 
Når vi klikker på ikonet for RSS-feed, kommer dette:  

# Nye og nylig oppdaterte sider fra udir.no. http://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/nasjonale-

satsinger/ungdomstrinn-i-utvikling/film-lesson-study/ Film: Lesson Study Tue, 16 May 2017 13:27:33 

GMT http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/viktige-meldinger-eksamen/ Viktige meldinger 

eksamen Mon, 15 May 2017 13:50:55 GMT https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/informasjon-

fra-justis--og-beredskapsdepartementet-om-17.-mai-2017/id2553235/ Informasjon fra Justis- og 

beredskapsdepartementet om 17. mai 2017 Fri, 12 May 2017 16:19:24 

GMT http://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk-barnehage/tildeling-av-tilskudd/bruk-av-

pensjonsfond-og-vesentlig-hoyere-pensjonsutgifter/ Bruk av pensjonsfond og «vesentlig høyere  

 

osv i det uendelige. 

 

Dette er lite lesbart, og det gir ingen mulighet for å melde seg på. Vi har sendt beskjed til U-dir flere 
ganger, men ingenting skjer. 
 
Spørsmål: Går det an å få ordnet dette slik at vi kan få tilbake ordningen med å få tilsendt alle 
nyheter? 
 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/informasjon-til-skoleeiere---videreutdanning-for-larere-2017-2018/
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-og-videreutdanning/larere/informasjon-til-skoleeiere---videreutdanning-for-larere-2017-2018/
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Svar: 
Man prøver å fikse dette! 
 

7. Prioritering av lærlinger 
Skoler med yrkesfag opplever at deres vg2-elever som skal ha lærlingplass stiller bakerst i køen. 
Voksne med og uten rett, med og uten påbygg, går ofte foran. Det fører til at disse unge elevene blir 
gående og vente. Eller de tar påbygg eller skolealternativet til lærlingpraksis, som for de flestes 
vedkommende blir et år med teoriundervisning og dårlige resultater og lite motiverende for å 
fortsette å slåss for en lærlingplass. De bruker også av retten sin på noe de helst ikke vil. Denne 
overgangen mellom vg2 og lærlingplass er visstnok det sted i utdanningsløpet der frafallet er størst. 
 
Spørsmål: Finnes det noen lovregulering som gir vg2-elever noen fortrinn i kampen om 
lærlingplassene? Hvis nei, vil Utdanningsdirektoratet vurdere å arbeide for å få til noe som i hvert fall 
gir dem en kvote? 
 
Svar: 
Det er ikke gitt noen prioriteringer. Skulle man ønske det, er det et politisk spørsmål – og må tas den 
veien. 
KFFs kommentar: Fylkeskommunen kan lage lokal forskrift (se forskrift til Oppl.loven § 6A-2) 
 

8. Fleksibilitet i fag- og timefordeling, forskjellsbehandling 
I følge forskrift til opplæringsloven har fylkeskommunen lov til å legge fag på andre trinn enn det som 
er fastsatt i fag- og timefordelingen, etter visse retningslinjer. Dette kan de gjøre som skoleeier for de 
fylkeskommunale skolene. For friskolene, derimot, har skoleeier ikke lov til å gjøre tilsvarende 
vedtak, der skal det søkes til Utdanningsdirektoratet. Det er i utgangspunktet en prinsipiell 
forskjellsbehandling som vi stiller oss uforstående til. Vi må regne med at disse skolene i minst like 
stor grad som de fylkeskommunale er opptatt av å gi eleven et godt og korrekt tilbud, det kan ikke 
være nødvendig å få en statlig godkjenning. I tillegg er erfaringen at det tar lang tid, opp til mer enn 
et år, å få svar på en slik søknad, som jo går ut over elever som ville ha profitert på et slikt tilbud. 
 
Vi ser at U-dir i sin veiledning ikke gir noen begrunnelse for forskjellsbehandlingen. De opplyser at  
"Friskoler har gjennom sin søknad om godkjenning allerede hatt mulighet for å fravike den nasjonalt 
fastsatte fag- og timefordelingen som gjelder for offentlige skoler". Det er riktig, men der dreier det 
seg om å forandre på fag- og timefordelingen for alle elever på et bestemt trinn eller program. Her 
dreier det seg imidlertid ikke om å forandre, men å flytte timer. Hensikten er å legge til rette for 
grupper av elever, og ordningen skal bl.a. være "et virkemiddel for å øke andelen elever som 
gjennomfører og består videregående opplæring". Dette er viktig også for friskoleelever. I det minste 
bør det være nok at friskolene sender en melding til U-dir om hva de har vedtatt. 
 
Spørsmål: Hva er hjemmelen for og årsaken til at friskoleeierne ikke kan vurdere og bestemme dette 
selv?  
 
Svar: 
Man har allerede en mulighet som friskole til å søke om en annen fag- og timefordeling enn KL. man 
må søke om selv mindre endringer. 
Magne Engebretsen sjekker om noen har søkt om dette – og ikke fått svar. 
KFFs kommentar: Fylkeskommunen lager egen forskrift, det kan ikke friskoler. Dessuten må fylket ha 
både fleksibelt tilbud og standardtilbud, det trenger ikke friskolene.  
 

9. " ... når ein elev alvorleg forsømmer pliktene sine ..." 
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Friskoleloven § 3-10 sier at ved alvorlig forsømmelse av pliktene kan en elev i vgs bortvises for resten 
av skoleåret, av hjemfylket. Det er en tilsvarende formulering i voksenopplæringslovens § 22, der er 
det skolens styre som gjør vedtak. Vi har fått spørsmål (fra en kap. 4-skole, men det gjelder jo alle) 
om stort, ugyldig fravær kan betegnes som pliktforsømmelse – elevene har jo plikt til å være på 
skolen. 
 
Spørsmål: Er det noen eksempler på alvorlige pliktforsømmelser som har ført til bortvisning? Kan 
Utdanningsdirektoratet gi oss noen kriterier å vurdere etter, spesielt i forhold til ugyldig fravær. 
 
Svar: 
Udir sjekker dette. 
KFFs kommentar: De har aldri vært borti dette spørsmålet.  
 

10. Endret søknadsfrist for kap. 4-skoler 
Flere av kap. 4-skolene ønsker å få tidligere svar på søknader om forandring/utvidelse, slik 
friskolelovskolene har fått. Vi har sagt at det vil innebære at søknadsfristen blir tilsvarende flyttet, og 
det er de innforstått med. Vi regner med at en slik forandring også vil gjelde nyetableringer. De kan 
ha 1. februar slik som de andre, men gjerne tidligere – både 1. november og 15. oktober ble nevnt.  
 
Spørsmål: Er det mulig å endre søknadsfristen for skoler som søker etter voksenopplæringsloven 
kap. 4, og i så fall hvilken prosedyre vil en slik endring kreve? 
 
Svar: 
Ønsket er notert. 
 
FRA UTDANNINGSDIREKTORATET 
 
Økonomiforskriften 
Udir har sendt sine forslag til KD.  
KFFs kommentar: Og de har sendt med våre forslag. 
 
Avdeling for profesjonsutvikling – APU 
Meld. St. 21 Lærelyst - Tidlig innsats og kvalitet i skolen ligger til grunn for en desentralisert ordning 
for kompetanseutvikling i skolene. Oppdragsbrev 4 -17 KD-Udir. 
 
Det legges opp til et langsiktig samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og skoleeiere for 
kompetanseutvikling. Det vil gis statlig støtte, men skoleeier må finansiere 30 %. Fylkesmannen får en 
sentral rolle i tilretteleggingen av dette tverrsektorielle kommune/fylkes/utdanningsinstitusjons-
samarbeid. Dette samarbeidsforumet vil være «eier» av prosjektene som settes i gang. Ikke den 
enkelte skoleeier. Det er fylkesmannen som driver samarbeidsforumet. 
 
Friskolene må koble seg på kommuner og fylker der de har skoler, og bli med i samarbeidsforumet. 
 
Det nedsettes en ekspertgruppe som vil se på hvordan spesialundervisningen foregår på skolene. 
Det vil bli et krav om et visst nivå av spesialkompetanse i kollegiene på skolene. 
 


