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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 . 

 
Referat fra møte i Udir med FK 
18. oktober 2017 

  
Disse var tilstede: 
Fra Udir: Magne Engebretsen, Christina Grønli, Marit Bakken, Randi Falck, Dag Sunde 
Fra Fylkesmennene: Hallgeir Bøe 
Fra NNFL: Svein Tjernsbekk, Øyvind Langørgen 
Fra PHL: Gro Maastad 
Fra NMF: Nina Johansen, Ingrid Inger? Stange 
Fra SF: Bernard Daub, Cathrine Nordlie 
Fra KFF: Signe Sandsmark, Helge Vatne 
 
Spørsmålene 1 – 4 var oppfølgere fra forrige møte. 
   
1. 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. På vårt møte i juni ble det lovet at 
Udir skulle fikse dette. Så langt er det ikke fikset. 
 
Spørsmål: 
Går det an å få ordnet dette slik at vi kan få tilbake ordningen med å få tilsendt alle nyheter? 
 
Svar: 
RSS-feed fungerer best når man bruker Firefox som nettleser. Det jobbes videre med saken da det 
selvfølgelig ikke er bra nok! 
 
 

2. Fleksibilitet i fag- og timefordeling, forskjellsbehandling 
På møtet i juni hadde vi denne saken opp, og fikk svar på spørsmålet. Et videre spørsmål ble om noen 
skoler har søkt om endring, og ikke fått svar. Det skulle Udir sjekke. 
 
Spørsmål: 
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Er det noen skoler som har søkt om endring i fag- og timefordelingen, og ikke fått svar? 
 
Svar:  
Nei. Hvis det er skoler som har spørsmål, å må de gjerne ta kontakt. Skoler som har søkt og ikke fått 
svar må purre. 
  
 

3. " ... når ein elev alvorleg forsømmer pliktene sine ..." 
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 har ingen oversikt over dette. I forbindelse med høringen om begrensning av utenlandske elever 
i kap. 4-skoler, Prop. 78L (2016-2017), sier KD: "D e p a r t e m e n t e t  vil påpeke at allerede i dag har 
skolene anledning til å bruke bortvising som reaksjon på brudd på ordensreglementet eller elever 
som alvorlig forsømmer pliktene sine, jf. voksenopplæringsloven § 22." Dersom det er tatt inn i 
ordensreglementet for en kap. 4-skole, kan altså stort, ugyldig fravær betegnes som 
pliktforsømmelse og føre til bortvisning. I vgs er det andre regler som styrer dette. 
 

4. 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: 
I forbindelse med høring av ny økonomiforskrift som kommer i januar 2018, kan man komme med 
innspill på dette temaet også.  
 
 

 5. Samarbeid kommune, fylke og friskoler 
Friskolene opplever å bli utelukket, mer eller mindre bevisst, fra et samarbeid med andre skoler og 
skoleledere i sine kommuner. Vi har flere eksempler, men her valgt å ta med ett konkret: 
 
En leder i en montessoriskole har jobbet hardt for å få lov til å delta i det fellesskapet skolelederne i 
kommunen har, siden hun startet som leder på skolen i 2010. I fjor høst fikk hun lov til å bli med på 
enkelte temamøter, men ingen ordinære møter/samlinger. Det som skjedde utover høsten var at de 
først glemte å invitere henne til temamøter, så endret de temamøter til å kalles ordinære møter... 
Nylig hadde alle kommunens 6.-10. trinns-elever en samling som heter «Bruk Hue» der Røde kors, 
Telenor og barnevern deltok i forbindelse med disse organisasjonenes nasjonale arbeid mot 
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mobbing. Montessoriskolen var ikke invitert. Helsesøster ved montessoriskolen hadde prøvd å få 
dem med, men kommunen ville ikke. 
 
Med blant annet den forestående kompetanseutviklingssatsningen der friskolene er invitert med, er 
det vesentlig at kommuner og fylker finner gode samarbeidsformer med friskolene. Det kan ikke 
være slik at hver enkelt friskole skal kjempe seg til en plass på kommunens eller fylkets 
oppmerksomhetskart.  
Spørsmål: 
Hvordan kan Udir bidra til at kommuner og fylker kommer i god dialog og godt samarbeid med 
friskolene? 
 
Svar: 
Udir vil se på saken om det er noen enkle grep de kan bidra med. Kommunene må ha bevissthet om 
at de er skoleeier, men også et forvaltningsorgan. og være tydelige på hvilken rolle de har når de 
forholder seg til friskoler. Forvaltningsorganet skal som regel inkludere friskolene, mens friskolene 
ikke kan kreve/forvente å få delta i tilbud kommunen gir sine skoler som skoleeier. Fylkesmannens 
representant utfordret skolene til å bruke fylkesmannsembetet som klageinstans. 
 
 
6. GDPR 
Den forestående endringen i personvernloven som trer i kraft i mai 2018, kan virke overveldende på 
enhver virksomhet i Europa. Hvilke konsekvenser den vil ha for skolene, er vi ikke sikre på ennå. 
 
Spørsmål:  
Vil det komme noen retningslinjer fra Udir i forbindelse med innføringen av ny personvernlov? 
 
Svar: 
Det er Datatilsynet som har veiledningsansvaret for GDPR. Det oppfordres til å ta kontakt med dem. 
 
7. Nytt direktorat 
Fra 1. januar 2018 vil Udir fusjoneres med IKT-senteret til et direktorat for barnehage, 
grunnopplæring og IKT.  
 
8. Om fagfornyelsene av Kunnskapsløftet 
Det er lagt opp til en helt åpen prosess der alle inviteres til å komme med innspill til de ulike delene. 
Læreplanens struktur er ennå ikke bestemt. 
Teknologi, kreativitet, innovasjon, entrepenørskapskompetanse skal være med i planene. 
Grunnleggende ferdigheter skal videreføres – ikke som en tvangstrøye, men der det er relevant. 
Planen blir en digital utgave med søker funksjone. 
Det nedsettes læreplangrupper våren 2018, etter at det er utarbeidet kjerneelementer for hvert fag. 
Planen skal være ferdig i 2019, og tas i bruk fra 1. august 2020. 
Friskoleorganisasjonene kan foreslå folk til faggrupper/læreplangrupper. 
Videregående fagplaner kommer etter dette, men er med i de gjennomgåendefagene. 
Fag- og timefordelingen skal ikke endres. 
 
9. Tilskuddsberegningen 
Økt sats skyldes sannsynligvis økt lærertetthet i offentlig skole.  
Udir vil se på konsekvenser for små skoler, særlig de med ca 50 elever, i forhold til 
beregningsmodellen og den store variasjonen i knekkpunkt. 
 
10. Økonomiforskriften 
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Økonomiforskriften kommer på høring i januar 2018. Målet er å få til en forenkling og fleksibilitet i 
forskriften. 
 
11. Sakslisten til møtene 
NMF ber om at saker som gjelder videregående skole, legge til slutten av møtet. Det vil gjøre det 
mulig for NMF å forlate møtet da de ikke har vg.trinn! 
 
Ref. Cathrine Nordlie 


