
Spørsmål til Utdanningsdirektoratet – 28.02.2018   
Fra FRI/Abelia og Friskolenes kontaktforum 

 
Referat: Nina Johansen, Norsk Montessoriforbund 

 
• Magne orienterer innledningsvis om ny økonomiforskrift som er på høring: 

Endret strukturen i forhold til «livsløpet» for friskoler. Ønsket en lik struktur for forskriften til kap.4-
skoler. 
En vesentlig endring er at man foreslår at skoler kan overføre inntil 25% av overskudd hvert år (mot 
nåværende 15% til investeringsfond og 10% til neste driftsår).  
Vi får avklart at dette innebærer at 25% kan overføres/investeres hvert år, og dermed gir skolene en 
økt mulighet til å bygge opp kapital/buffer, til eksempelvis bygg eller «dårlige tider». Overføringen 
må ikke benyttes neste regnskapsår, men kan bygges opp over flere år. Det er Friskolene foreløpig 
veldig godt fornøyd. Høringsfrist 15. mai., trer i kraft høsten 2018. 
 
 

• Friskolene får en orientering fra utvalget som skal gjennomgå og foreslå en ny opplæringslov. 
Leder av utvalget, Jon Christian Fløysvik Nordrum (juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo) gir en 
kort orientering, og inviterer friskolene med i prosessen.  
–Utvalget har fått et bredt mandat til å gå gjennom regelverket som gjelder for skolen og å forslå en 
ny opplæringslov. Utvalget skal levere sin utredning innen 1. desember 2019.  
 
Lovutvalget ble nedsatt i fjor høst, og det er 10 personer i utvalget. De skal gjennomgå 
opplæringsloven i sin helhet, fra 1998 og fremover. En del av mandatet er også å foreslå prinsipper 
for regelstyring. De skal ikke gjøre endringer på organiseringen av grunnopplæringen.  
De skal ikke se på friskoleloven, men man kan anta at friskoleloven også vil endres hvis det gjøres 
betydelige endringer i opplæringsloven. 
Friskolene er ønsket som bidragsytere uansett, og vi inviteres til å komme med innspill og bidra 
(formelt og uformelt). Innspill/spørsmål kan sendes til: olovutvalget@kd.dep.no 
 
Innspill fra FK/FRI; i hvilken grad er opplæringsloven styringsverktøy for friskoleloven, hvordan 
forholder de seg til hverandre? Vi ønsker en klar friskolelov som står på egne ben. 
Det kan være nyttig for friskolene å se på mulige innspill som kan være viktige for oss å komme med 
til utvalget, for eksempel når det gjelder kommunens rolle og det at friskoler forskjellsbehandles.  
 
 
 

1. FEIDE 
 
Bakgrunn: 
Kunnskapsdepartementet har øremerket 5 millioner kr for å legge grunnlaget for å kunne tilby 
Dataporten til grunnopplæringen. Senter for IKT i utdanningen har fått i oppdrag av 
Kunnskapsdepartement (KD) å igangsette et prosjekt som tilrettelegger for dette. Prosjektet skal 
overleveres februar 2018. (Kilde: https://iktsenteret.no/printpdf/2079 ) 
I KDs strategidokument «Framtid, fornyelse og digitalisering Digitaliseringsstrategi for 
grunnopplæringen 2017–2021» er det ikke beskrevet hvordan friskoler inkluderes i 
digitaliseringsstrategien (friskoler er kort og godt ikke nevnt i dokumentet). 
Utdrag fra KDs strategidokument «Framtid, fornyelse og digitalisering. Digitaliseringsstrategi for 
grunnopplæringen 2017–2021» (vår understreking): 
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• Det er skoleeier – kommunene, fylkeskommunene og private skoleeiere –  som har ansvaret 
for å gjennomføre opplæringen i tråd med lov og regelverk. En helhetlig satsing på IKT i 
opplæringen må omfatte kommunenes og fylkeskommunenes innsats, og anerkjenne at 
skoleeierne gjør ulike valg basert på lokale prioriteringer. (Side 10) 
 

• Feide er Kunnskapsdepartementets valgte løsning for sikker identifisering i 
utdanningssektoren. Feide forenkler påloggingen og gir tilgang slik at elever og lærere kan 
bruke samme brukernavn og passord på en lang rekke digitale ressurser og tjenester. 
Resultater fra kommuner dokumenterer at Feide gir kommunene effektiviseringsgevinster, 
bidrar til å oppfylle kravene i personopplysningsloven og gir bedre datakvalitet. Fordi det 
parallelt med utrullingen av Feide har oppstått behov for mer utveksling av data mellom 
skolene og ulike tjenester og læremidler enn det Feide opprinnelig var planlagt for, blir Feide 
nå videreutviklet til Feide 2.0 (Dataporten). Gjennom Feide 2.0 (Dataporten) blir det enklere 
for kommunene og fylkeskommunene å holde orden på hvilke tjenester som mottar hvilke 
opplysninger.  (side 26) 
 

Priser: 
Liten kommune (færre enn 5000 innbyggere)  kr 10.000. 
Liten privat skoleeier (færre enn 650 elever)  kr 10.000.  
Middels kommune (5000 til 19999 innbyggere) kr 13.750. 
Middels privat skoleeier (mellom 650 og 2500 elever) kr 13.750. 
Stor kommune (20000 eller flere) kr 18.750. 
Stor privat skoleeier (mer enn 2500 elever) kr 18.750. 
Fylke/storby  kr 25.000. 
 
Spørsmål til U-dir: 

a) Hvordan inkluderes friskoler i arbeidet med å innføre Dataporten / Feide versjon 2 i 
grunnopplæringen? Hvilke endringer skjer når Dataporten / Feide v2 lanseres for 
grunnopplæringen 01.10.2018? 

b) Blir det stilt krav om at alle friskoler må knytte seg til Dataporten / Feide ?  
c) I brosjyren «Framtida er FEIDE» sies det at «Senter for IKT i utdanninga har ansvar for å 

informere og rettleiie skuleeigarar i arbeidet med å innføre og ta i bruk Feide.» Hvordan skjer 
denne veiledningen i forhold til friskoler? 

d) På hvilken måte kan friskoler få hjelp til å gjøre det grunnlagsarbeidet som må gjøres for å bli 
godkjent som Feide-bruker? 

e) Kan tilknytningen til Feide forenkles for den enkelt skole ved at det lages 
samarbeidsløsninger, f.eks i regi av friskoleorganisasjonene?  

f) Hvorfor er det samme pris for én friskole som for en kommune når det som regel er flere 
skoler i én kommune? Kan skoler som tilhører en skolegruppe bli regnet som en kommune? 
Kan det tenkes at en friskoleorganisasjon kan ta rollen som en kommune har? Kan 
skolegrupper slå seg sammen? 
 

Svar: vedlegg Svar til friskoleorg om FEIDE 
 
FK/FRI påpeker at det er ønskelig at de enkelte friskoleorganisasjonene kan forenkle prosessen, og 
tilby felles avtaler, rabattert pris eks. på vegne av sine medlemmer. Den enkelte bruker vil fortsatt 
kunne signere avtalen selv og være juridisk ansvarlig. 
Udir vil kontakte Feide for å se på mulighetene for dette. 
 
 

 



2. Tidlig innsats. 
 
Ett av temaene for Nasjonalt tilsyn 2018-2021 er «tidlig innsats». I brev til en skole hvor Udir vil 
gjennomføre tilsyn på temaet tidlig innsats, skriver Udir at følgende vil bli kontrollert: «Tidlig innsats i 
fagene norsk eller samisk og matematikk på 1. til 4. årstrinn, jf. forskrift til friskoleloven § 3-11 og 
friskoleloven § 3-4».  
 
I listen over dokumentasjon som skolen skal sende inn i forbindelse med tilsynet, er dette punktet 
tatt med: «Beskrivelse av antall elever med spesialundervisning og antall elever med annet morsmål 
enn norsk, spesifisert med antall elever per trinn og per klasse på 1. til 4. trinn.» 
 
Spørsmål til Udir: 
 

a) På hvilken måte er kravene om organisering av elevene i klasser eller basisgrupper (jfr 
friskoleloven § 3-4) og kravene om underveisvurdering (jfr forskrift til friskoleloven § 3-11) 
relevante i forhold til begrepet «tidlig innsats»? Den vanlige forståelsen av begrepet «tidlig 
innsats» er knyttet til friskoleloven § 3-4a andre ledd: «På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørgje 
for at den tilpassa opplæringa i norsk eller samisk og matematikk mellom anna inneber 
særleg høg lærartettleik og særleg er retta mot elevar med svak dugleik i lesing og rekning.» 
Svar: Kravene til underveisvurdering er relevante for å identifisere elever som har svake 
ferdigheter i lesing og regning. Derfor har vi med ett spørsmål om underveisvurdering i 
tilsynet med tidlig innsats. Kravene til organisering av elevene i klasser eller basisgrupper, er 
ikke en del av tilsynet med tidlig innsats. Se egenvurderingen i Tavla. 
 

b) På hvilken måte er informasjon om antall elever med vedtak om spesialundervisning og antall 
elever med annet morsmål enn norsk relevante i forhold til begrepet «tidlig innsats»? 
Svar: Når vi skal vurdere om skolen har særlig høy lærertetthet i norsk og matematikk på 1. 
til 4. trinn, må vi se lærertettheten i sammenheng med blant annet behovene i klassen. 
Derfor ber vi om informasjon om hvor mange elever skolen har med spesialundervisning eller 
annet morsmål enn norsk.    
 

c) Hvordan kan skolene være sikre på at de i tilstrekkelig grad ivaretar kravet om «særleg høg 
lærartettleik» i friskoleloven § 3-4a andre ledd? Finnes der kriterier som skolene kan forholde 
seg til?  
Svar: I norsk og matematikk på 1. til 4. trinn skal dere ha høyere lærertetthet enn det som 
regnes som pedagogisk forsvarlig, men den nærmere vurderingen av hva som er særlig høy 
lærertetthet er en skjønnsmessig vurdering. I vurderingen må dere blant annet se 
lærertettheten deres i sammenheng med behovene i den aktuelle klassen og med hvor 
mange andre tiltak dere har satt i verk for å styrke opplæringen i lesing og regning. Vi viser til 
veiledningsteksten i Tavla. 
Mange friskoler har allerede god tetthet, små grupper etc. Man kan beskrive noe om 
klassesituasjonen, organisering m.m., for å redegjøre for hvorfor det er tilstrekkelig med 
tidlig innsats slik situasjonen er.  

 
Tilleggskommentar fra Steinerskoleforbundet og Norsk Montessoriforbund (støttes av alle i FK/FRI): 
Mange av våre medlemmer opplever at Udir ved tilsyn ikke alltid forstår at vi har en annen 
pedagogikk og at de ikke er kjent med vår læreplan, noe som kan by på utfordringer og 
misforståelser. Dette er det viktig at vi kan ha et samarbeid om og se på løsninger for. 
Friskoleorganisasjonene ønsker å hjelpe sine medlemmer med å forstå hva Udir ser etter ved tilsyn, 
og i tillegg hjelpe Udir med å forstå vår pedagogikk, metode, organisering osv. 
 
 



3. Hospitering ved stort fravær 
 
I fjor vår åpnet U-dir for at elever som pga stort fravær ikke får karakter og derfor melder seg av fag 
for å gå opp som privatist, kan være hospitanter i fagene på egen skole. Siden U-dir flere ganger har 
sagt at friskoler ikke kan la andre enn skolens elever delta i undervisningen, nevnte vi på marsmøtet 
vårt i fjor at det burde presiseres at denne hospitantordningen også gjelder i friskoler. Det ble ikke tid 
til å ta opp temaet, og det ble ikke tatt opp igjen på junimøtet. Nå er det aktuelt igjen, og vi ber om 
en slik bekreftelse. 
 
Spørsmål til U-dir:  
Kan U-dir bekrefte at hospitantordningen i fag der elevene er privatister, også gjelder for friskoler? 
 
Svar: Ja, det skal gjelde samme regel som for off. skole. Vedlegg: Svar om hospitering til 
friskoleorganisasjonene. 

 
 
4. Obligatorisk tidsbegrenset PPT-vedtak 
 
Elever starter på friskoler på alle klassetrinn. Uansett om de har hatt enkeltvedtak og IOP på skolen 
de kom fra, skal det gjennomføres ny vurdering ved skoleskifte. Veilederen om spesialundervisning 
understreker at skolen må få beskjed om enkeltvedtak "innen rimelig tid" etter at eleven er meldt til 
PPT. Selv om skolen skulle få beskjed etter to måneder, er halve høstsemesteret gått, og eleven har 
tapt verdifull hjelp og støtte og blitt satt tilbake i forhold til det som ble gjort på forrige skole. Skolen 
ser behovet, men har ikke lov til å sette inn spesialpedagogiske tiltak før vedtak er gjort.  
 
Vi tok opp denne saken på møtet i oktober 2015. Da ble det vist til at Veilederen åpner for 
tidsbegrensede vedtak ved overgang mellom skoler. Dette er et vedtak som kan fattes ved starten av 
skoleåret ut fra "de opplysningene man har på det aktuelle tidspunktet", og det "gjelder bare inntil 
elevene er utredet av PP-tjenesten ... og det er fattet et nytt vedtak om spesialundervisning". 
Utfordringen for friskoler er at det er kommunen/fylkeskommunen som må gjøre slike 
tidsbegrensede vedtak, og da tar det tid. Det heter også i Veilederen at "Når det nærmer seg 
avslutningen av et opplæringsår bør skolen vurdere hvilke elever som skal ha enkeltvedtak om 
spesialundervisning før neste opplæringsår begynner". Dette er ikke relevant ved skifte av skole, 
fordi den nye vurderingen må forholde seg til situasjonen på den nye skolen.  
 
Ut fra elevenes beste ser vi ingen annen løsning på dette enn at gammelt vedtak må gjelde til nytt 
vedtak er gjort. Da vil i hvert fall skolen ha ressurser og lov til å følge opp eleven fra første dag. Det vil 
også gi dem et bedre utgangspunkt for så fort som mulig å se hva elevens utfordringer på den nye 
skolen er. Vi har ingen tro på at dette blir gjort dersom det ikke lovfestes, og når vi tar det opp her er 
det for å be U-dir arbeide med å få dette inn i lov eller forskrift. 
 
Spørsmål til U-dir:  
Hvilke muligheter ser U-dir til å få lovfestet at elever med vedtak om spesialpedagogisk tiltak 
beholder ressursene ved bytte av skole inntil nytt vedtak er gjort? 
 
Svar: I Barnehageloven ble det for ca. to år siden innført en slik regel; hvis et barn flytter fra 
kommune a til b, så er kommune b forpliktet til å videreføre vedtaket eleven hadde i kommune a.  
Kan det være aktuelt å gjøre lignende endring i opplæringsloven? – Friskoleorganisasjonene 
oppfordres til å spille inn dette til utvalget som skal gjennomgå opplæringsloven. 
Vi påpeker at dette er et vesentlig problem i friskolene.  
Udir vil formidle utfordringen til KD. 



 

5. Bruk av kommunens ressurser for elever og klasser som sliter  
  
På vårt møte i oktober snakket vi om viktigheten av at kommuner og fylkeskommuner er seg bevisst 
at de er både skoleeier og forvaltningsorgan. Uklarhet på dette området er også til stede når det 
gjelder spesialpedagogisk hjelp. Vi har vært borti flere saker, og vi har fulgt rådet fra Fylkesmannen i 
oktobermøtet og foreslått for skolene å ta kontakt med Fylkesmannen. Vi har behov for noen 
generelle avklaringer ut fra følgende eksempler: 
 
1. Logoped 
Det er ikke alltid behovet for logopedhelp går via PPT. Skolene henvender seg direkte til et 
ressurssenter når de har kartlagt og registrert behov for logopedi. Det er enten et kommunalt 
ressurssenter eller et senter / en logoped som kommunen (og PPT) bruker. Skolene får beskjed fra 
kommunen om at de må betale det selv. 
 
2. Læringsmiljøteam 
En kommune har et team som skal arbeide i samarbeid med skolene for å styrke omsorgs- og 
læringsmiljøet, bl.a. hjelper de med skolevegrere. Det er et eget kommunalt team som bl.a. 
samarbeider med PPT. De sier at friskolene ikke kan få hjelp, bare de kommunale skolene. 
 
3. Mobbeombud 
Noen kommuner har mobbeombud, men de vil ikke hjelpe friskoler. 
Oppdragsbrev om mobbeombud, knyttet til 9A, skal omfatte friskoler også. Ikke regulert i friskolelov 
eller opplæringslov. Udir videresender oppdragsbrev, se vedlegg (2 stk). 
 
4. Hjelp fra PPT på systemnivå     
En skole har en klasse med mange elever med store utfordringer. De kommer fra forskjellige 
kommuner. Skolen ber PPT i vertskommunen om hjelp på klassenivå, men får beskjed om at det får 
de ikke siden de er friskole, det må de bekoste selv. PPT sier at den "pedagogisk-psykologiske tenesta 
i vertskommunen skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for 
å leggje betre til rette for elevar med særlige behov", men at dette bare gjelder å "legge til rette for 
en helhetlig og inkluderende praksis overfor elever som har behov for ekstra støtte og 
tilrettelegging", altså ikke generelt læringsmiljø. Nå viser det seg at mange av elevene i klassen er 
oppmeldt til PPT og får oppfølging individuelt, og det ser ut til at denne konkrete saken derfor løser 
seg. Men spørsmålet er om systemrettet arbeid er avhengig av at noen av elevene i klassen har 
vedtak om spesialpedagogisk støtte, eller om det også kan være forebyggende. Slik vi leser loven, er 
det uansett slik at det PPT gjør av systemrettet arbeid for kommunale skoler, skal de også gjøre for 
friskoler i kommunen – lovverket er det samme. 
 
Friskolene ser at kommuner bygger opp et hjelpeapparat for skolene utenom PPT som de ikke får del 
i, og står ganske hjelpeløse når de har problemer med enkeltelever eller klasser. Vi går ut fra at 
friskolenes rett til å få del i slike tilbud bl.a. avhenger av hvordan de blir finansiert – over skolenes 
budsjetter (Kostra), over PPTs budsjett eller over kommunens generelle helse- og sosialbudsjett. Vi 
har også sagt til skolene at det beste er å melde alle elever som strever til PPT, selv om de kunne 
klart seg med en logopedtime til den aktuelle eleven eller at klassen fikk hjelp av mobbeombud eller 
læringsmiljøteam et par timer. 
 
Spørsmål til U-dir:  
Friskoler er selvstendige og som regel veldig små enheter. De har ikke mulighet til å bygge opp slike 
tjenester hver for seg. Hvilke muligheter ser U-dir for at elevene og lærerne i friskolene skal få samme 
hjelp og støtte som i offentlig skole, og kan U-dir bidra inn mot kommuner og fylkeskommuner for ev. 
å få til et samarbeid?  



 
Svar: Udir foreslår at vi tar disse sakene også til opplæringslovutvalget. 
 
 
 

6. Spørsmål angående oppsigelsesfrister for undervisningspersonalet i friskoler   
 
Hovedtariffavtalen som gjelder for undervisningspersonalet i offentlige skoler, har bestemmelser 
angående oppsigelsesfrister. Disse er ikke helt samsvarende med bestemmelsene om 
oppsigelsesfrister i arbeidsmiljøloven (aml § 15-3) 
 
Foruten selve lengden på oppsigelsesperioden, er følgende forskjell av betydning både for friskolen 
og den ansatte:  
• Oppsigelsesfristen etter arbeidsmiljølovens bestemmelser løper fra den første dag i måneden etter 
at oppsigelsen er gitt (man teller hele kalendermåneder). 
• Oppsigelsesfristen etter hovedtariffavtalen løper fra dato til dato, det vil si 3 måneder fra og med 
dagen etter at oppsigelsen er gitt. 
 
Spørsmål til U-dir: 
Hva er rett forståelse av fsl § 4-4 («rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlig skoler») 
når det gjelder oppsigelsesfrister for undervisningspersonalet i en friskole? Skal friskolene følge 
bestemmelsene i Hovedtariffavtalen for offentlig skole, eller skal friskolene følge arbeidsmiljøloven § 
15-3 alene? 
Svar: Arbeidsmiljøloven har minstekrav, så er spørsmålet om det foreligger en arbeidsavtale i tillegg.. 
I dette tilfellet mener Udir det vil være arbeidsmiljøloven som gjelder, dersom ikke annet er avtalt. 
Forståelsen av fsl § 4-4 («rett til lønns- og arbeidsvilkår som i tilsvarende offentlig skoler») betyr ikke 
«det samme som». Det er en helhetsvurdering som skal legges til grunn. 
 

7. Nye regler om personvern 
 
FK tok opp spørsmålet om GDPR på møte i oktober 2017. Vi noterte i vårt referat fra møtet følgende 
svar: «Det er Datatilsynet som har veiledningsansvaret for GDPR. Det oppfordres til å ta kontakt med 
dem.» 
 
Informasjonen fra Datatilsynet er nyttig men av generell art. Det er derfor spørsmål knyttet til skoler 
og friskoler spesielt som vi mener U-dir bør gi veiledning om i lys av lovverket som gjelder spesielt for 
våre skolemedlemmer. 
   
Datatilsynet opplyser følgende: 
Følgende virksomheter må utnevne personvernombud: 

• offentlige virksomheter (unntatt domstolene) 

• virksomheter hvis kjerneaktivitet består i å regelmessig og systematisk overvåke personer i 
stort omfang 

• virksomheter som behandler sensitive personopplysninger i stort omfang 
 

Vi mener at friskoler ikke har som kjerneaktivitet å overvåke personer, og vi antar at de ikke 
behandler sensitive opplysninger i stort omfang. Da gjenstår spørsmålet om «offentlig virksomhet» 
oppfattes som relevant. 
 
Datatilsynet sier at forordningen oppfordrer til at virksomheter innen samme sektor går sammen om 
å utarbeide bransjenormer. En bransjenorm er retningslinjer for hvordan en bransje skal sikre at den 



behandler personopplysninger på en god og riktig måte. En slik bransjenorm skal ta hensyn til 
sektorens art og virksomhetens størrelse. FK mener at skolesektoren må kunne oppfattes som en 
bransje med en sterk offentlig styring. 
 
Spørsmål til U-dir: 

a) Vil friskoler være omfattet av kravet om personvernombud? 
Svar: Direktoratet har per i dag ikke et klart svar på dette. De jobber med den nye 
personvernloven internt. Udir tilbyr seg å sende forespørsel til datatilsynet, på vegne av 
friskolene. Det vil være en bedre løsning enn at alle skal finne ut dette hver for seg. 
 

b) Vil det være aktuelt for U-dir å delta i utvikling av en form for bransjenorm for skolesektoren? 
Svar: De er ikke der nå. Friskolene ber om at Udir tar grep om dette, og mener det kan 
forventes at Udir kommer med bransjenorm for sektoren. Udir kan ikke love dette, men de 
tar innspillet med seg.  

 
 
   

8. Registrering av vedtektsendringer 
 
Friskoleloven § 2-2, fjerde ledd har en ny bestemmelse om at skolens vedtekter skal inneholde 
formuleringen «alle offentlige tilskudd og skolepenger skal komme elevene til gode». Vi har forstått 
at dette skal innarbeides ordrett i vedtektene. Det er også slik vi har oppfattet det opp til skolen å 
finne egnet plass i vedtektene til dette.  
I friskoleloven § 8-1, fjerde ledd er det satt krav om at eksisterende skoler skal ha dette på plass 
innen 01. august 2018. I Prop. 78 L (2016-2017) står det følgende om dette: «Kravet i § 2-2 fjerde 
ledd anses oppfylt når vedtektsendringen er meldt og kunngjort i tråd med gjeldende regler for den 
aktuelle organisasjonsformen.» «Kunngjort» er vel å forstå som at endringene er tatt inn i det 
aktuelle registeret. 
 
Friskoler har ulik organisasjonsform, omfang og virksomhet med ulike krav til hva som registreres i 
offentlig register. For AS, SA og Stiftelser vil endringer i registrerte vedtekter være mulig da disse skal 
være ført i henholdsvis foretaksregisteret og stiftelsesregisteret. Stiftelser melder endringen som 
omdanning slik også Prop. 78 L (2016-2017). U-dir omtaler også register melding for aksjeselskaper 
men ikke for forening. For forening som er registrert i enhetsregisteret opplyser Brønnøysund at de 
ikke registrerer endringer i vedtekter. Vi viser i denne sammenhengen til fsl § 2-2, andre ledd som 
sier at skolen må være registrert i enhetsregisteret, jf. Enhetsregisterloven, eller tilsvarende register. 
Dersom ikke andre forhold tilsier det er enhetsregisteret med andre ord en tilfredsstillende 
registrering.  Det framgår av lov om enhetsregisteret § 15 og § 5 at vedtektsendringer ikke er 
registrerbare.  
 
Vi legger friskoleloven til grunn for at friskoler organisert som fli (forening, lag innretning) i mange 
tilfelle ikke er pliktig å registrere i foretaksregisteret. 
 
Spørsmål til U-dir 
Kan U-dir bekrefte at skoler med selskapsform forening og som bare er registrert i enhetsregisteret i 
samsvar med friskoleloven §2-2, første ledd, ikke må endre registreringsform begrunnet i endringene i 
§ 2-2, fjerde ledd? Videre at dette i samsvar med enhetsregisterloven har som følge at endringene 
ikke blir registrert i sentralt register. Er U-dir ening i at det da er tilstrekkelig at disse skolene ved 
tilsyn på dette punktet kan vise til at de faktiske endringene er foretatt innen fristen med oppdaterte 
vedtekter og med protokoll fra årsmøtet som dokumenter endringen? 
 



Svar: Udir er enige i vår tolkning over. Når man skal vise til at det er gjort endringer i vedtekter, må 
man kunne fremlegge dokumentasjon på at vedtektene er vedtatt etter gjeldende regelverk for den 
aktuelle selskapsform (eks. styrereferat) 
 

9. Oversikt over søknader 
 
Vi har gjort oss kjent med U-dir sin publisering av oversikt over behandling av søknader om oppstart 
av friskoler. I tillegg til det som framgår av dette materialet, ønsker vi svar på følgende: 
 
Spørsmål til U-dir: 

a) Hvor mange av søknadene er fra nye skoler og hvor mange er søknader om utvidelse og hvor 
mange er gjentatte søknader fra skoler som enten har fått avslag før eller ikke har klart å 
komme i gang før fristen? 
Svar: Se vedlegg Nye søknader friskoler til friskoleorg. 
Litt i overkant av 40 søknader om endringer. Søker om endring i grunnlag, endring i 
læreplaner, drive tillegg, utvidelser, nye programområder m.m. 

b) Hva er hovedbegrunnelsene for avslag?  
Svar: Veldig spredt, generelt at søkere ikke oppfyller krav i friskoleloven, krav til læreplaner, 
budsjetter etc. I noen tilfeller har man vektlagt kommunens innsigelser. Profilskoler må ofte 
sende inn egne læreplaner, disse kan være vanskelig å få godkjent. 

c) Kan vi få en liste der det går fram hvilket godkjenningsgrunnlag de har søkt ut fra?  
Svar: Se vedlegg Nye søknader friskoler til friskoleorg. 

d) Kan det også gis en status for behandling av søknader etter voksenopplæringsloven kap. 4? 
1. april er fristen. En skole godkjent per nå (katolsk). 

 

 
10. Mulighet for elever med utvidet rett ifm sykdom til å velge friskoler 
 
Vi har i tidligere møter med Udir tatt opp problemstillinger knyttet til om elever med utvidet rett kan 
velge å ta ut denne retten i en friskole. Vi har fått avklart at det også er en åpning for utvidet rett ifm 
sykdom. Retten gjelder ikke kun ifm omvalg og spesial pedagogiske hensyn. Men for å oppnå det så 
kreves det vedtak fra PPT som spesifiserer at eleven har behov for spesialundervisning og/eller mer 
tid til å fullføre videregående. (Forskrift fra 2011). Det avgjørende er altså å få PPT til å lage et vedtak. 
 
Fylkeskommunen kan derimot velge å gå utom disse reglene og allikevel gi eleven rett til å ta ut et 
ekstra år. Da dette er utover elevenes forskriftsfestede rettigheter kan de kreve at denne 
utdanningen tas ved en fylkeskommunal skole.  
 
Men fortsatt ser vi at regelverket praktiseres svært ulikt i de forskjellige fylkeskommunene. Under 
følger et par eksempler fra Heltberg Private Gymnas Oslo: 
Eksempel 1:  
Vi har fått lov av elev og far til ikke å være anonyme i denne saken.  
Eskild Hovdenak slutta på skolen i vg2 pga mobbing på skolen. Han startet på folkehøyskole ett år og 
søkte seg til Heltberg igjen på vg2. Han slutta på skolen etter fristen og har da brukt opp retten sin til 
å starte på vg2 igjen selv om han ikke har fullført. han har ingen sykdom å vise til, men har hatt 
psykiske plager etter at han ble mobbet på skolen han gikk på.  
Når vi søker om å få utvidet rett for denne eleven er svaret fra Fylkesmannen at han må ta ut retten 
sin på den offentlige skolen han opprinnelig gikk på hvor han ble mobbet. Dette er selvfølgelig ikke 
aktuelt for eleven. Han har gått vg2 hos oss, funnet seg til rette og vil fortsette skoleløpet sitt hos oss. 
Eksempel 2: 



En jente som søker seg til oss på VG2. hun har psykiske utfordringer og valgte å avslutte Vg2 etter at 
fristen hadde fått ut 1. november. Hun har tatt noen fag som privatist, men ønsket å komme inn i et 
miljø igjen for å fullføre skolen sin. Hun har ikke et grunnlag for å søke utvidet tid da vi er en privat 
skole og har andre regler å forholde seg til enn det offentlige. Eleven vil IKKE tilbake til det offentlige 
igjen. 
- Elever med psykiske lidelser eller sykdom har ikke rett til utvidet tid. Det vil si at har vi elever med 
ME el har vi ikke mulighet til å ta de inn på skolen vår da vi ikke kan gi de mulighet til utvidet rett med 
de lovene som er nå. Dette gir ikke elever i den private de samme rettighetene som i det offentlige. 
 - Da vi er en liten skole, men tett oppfølging søker mange elever seg til oss. Elever som har blitt 
mobbet på sine gamle skoler søker seg også til oss. De finner seg til rette og vil gå resten av 
skoleløpet hos oss. Vi er en skole som tar vare på de elevene som har havnet utenfor i det offentlige, 
men som da får en ny sjanse til å fullføre et skoleløp. 
 
Spørsmål til Udir: 

a) Under tidligere møter har Udir varslet at de arbeider med å utarbeide et skriv til 
fylkeskommunene som skal sikre lik forståelse og praksis av regelverket i de forskjellige 
fylkeskommunene. Hva er status i dette arbeidet? 

b) Har Udir eventuelt andre forslag til hvordan man best kan sikre en lik forståelse og praksis av 
regelverket i de forskjellige fylkeskommunene? 

Svar: Skolene har en del klager inne hos fylkesmannen, som gjelder dette. Udir håper på en 
tydeligere presisering og avklaring basert på disse vedtakene. Udir vil prøve å informere 
fylkeskommunene der det er misforståelser, og de jobber med mer informasjon om dette på 
nettsidene sine.  
Friskolene kan klage til fylkesmannen dersom kommunen ikke vil gjøre et vedtak. 
 
 

11. Problemstilling ifm praktisering av ny § 9a 
 
Mange friskoler har et godt rykte når det gjelder å ivareta elever med ulike spesielle behov. Dette 
kan bl.a. inkludert elever som har vært mobbet på andre skoler, og velger å flytte til en friskole. Slik 
problemstillinger kan ofte være svært sammensatte, og kan for eksempel inkludere elevenes sosiale 
relasjoner og nettverk ut over skolen. I denne sammenheng erfarer en del friskoler en klar økning i 
antall henvendelser som utløser en aktivitetsplikt fra skolen under det nye regelverket. Dette kan 
være i enkelte tilfeller være svært ressurskrevende for den enkelte skole, og begrense deres mulighet 
til å følge opp andre lovpålagte oppgaver. 
 
Spørsmål til Udir: 
 
Har Udir vurdert behovet for å balansere §9a, for eksempel ved å gi skolene rett til å be 
Fylkesmannen om å komme inn og se på saker hvis skolen mener en forelder er helt urimelig?  
 
Svar: Det er ikke Utdanningsdirektoratet som vedtar lover, men Stortinget. I det nye kapittel 9 A går 
det helt klart frem at alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og 
læring. For å sikre elevene denne retten, har skolen en aktivitetsplikt etter oppll. § 9 A-4. Formålet 
med denne aktivitetsplikten er å sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt 
og godt på skolen. Det er sagt i forarbeidene at retten til et trygt og godt skolemiljø ikke avgrenses av 
årsaken til hvordan elevene har det, jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 76. Det som er avgjørende for 
skolens aktivitetsplikt, er hvordan eleven faktisk opplever å ha det mens han eller hun er på skolen, 
skolefritidsordningen eller leksehjelpen. At årsaken til elevens mistrivsel skyldes forhold utenom 
skoletiden eller utenfor skolens område, begrenser ikke skolens aktivitetsplikt så lenge elevens 
opplevelse av skolemiljøet påvirkes negativt av det.  
 



Fylkesmannen er statens representant i fylkene, og har egne avdelinger som jobber med skole. Hvis 
en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø, bør eleven eller foreldrene gi beskjed til rektor på skolen. 
Hvis eleven eller foreldrene vil kontakte noen som kan vurdere om skolen har behandlet saken riktig 
eller burde gjøre mer, kan de melde fra til fylkesmannen (håndhevingsordningen). Å melde fra til 
fylkesmannen er aktuelt hvis saken allerede er tatt opp med rektor, og elev eller foreldre ikke er 
fornøyd med hvordan skolen følger opp saken for at eleven skal få det trygt og godt. 
 
Her er det viktig at fylkesmennene er tydelige på hva som er deres rolle. De er 
håndhevingsmyndighet etter loven og skal ikke inn å vurdere om en forelder er urimelig eller ikke. 
Etter opplæringsloven § 9 A-6 skal fylkesmannen «avgjere om aktivitetsplikta etter §§ 9 A-4 og 9 A-5 
er oppfylt». For å kunne ta stilling til dette, er vurderingstemaet beskrevet nærmere i forarbeidene, 
jf. Prop. 57 L (2016-2017) s. 43 . Her står det at «fylkesmannen må vurdere det skolen har gjort eller 
ikke gjort for å sikre eleven et trygt og godt skolemiljø, opp mot hva som er rimelig å forvente at 
skolen etter en faglig vurdering burde ha gjort for å hjelpe eleven.» Det er en høy terskel for hva som 
forventes av skolene. Les mer om dette i Prop. 57 L (2016-2017) s. 27, 30 og rundskriv Udir-3-2017 
pkt. 6.8. 
 
Viktig å spille inn utfordringer. Det er lagt opp til følgeforskning på dette regelverket.  
 

12. Lærernormen 
 
Den nye lærernormen skal innføres fra høsten av. I møte i desember var det fortsatt uklart hvordan 
lærernormen ville bli implementert.  
 
Spørsmål til Udir: 

a) Vil normen gjelde på skolenivå eller klassenivå?  
b) Vil normen gjelde for friskolene eller kun for de offentlige skolene?  
c) Er det andre forhold vedrørende innføring av lærernormen som friskolene burde være 

oppmerksom på?  
Svar: Det kommer avklaring fra KD. Fortsatt uklarheter. Kunnskapsdepartementet har fått spørsmål 
om dette fra en friskole, og ga da følgende svar:  
 
Takk for din e-post til Kunnskapsdepartementet.  
 
Som du kanskje har lagt merke til er ikke friskolene uttrykkelig nevnt i budsjettvedtaket om 
lærertetthetsnorm som Stortinget fattet i desember. I dag finnes det ikke hjemmel i friskoleloven for å 
fastsette forskrifter om lærertetthet. Dette er annerledes for offentlige skoler der det finnes slik 
hjemmel i opplæringsloven § 8-3.  
 
Departementet arbeider for tiden med spørsmålet om i hvilken grad og hvordan stortingsvedtaket 
skal påvirke friskoler og private grunnskoler. Så snart det er kommet noen avklaringer på dette 
spørsmålet vil vi informere friskolene og deres organisasjoner. Vi håper å ha dette klart i løpet av kort 
tid.  

 

 
13. Endringer i regnskapsloven. 
 
Regnskapsloven har nye regler om årsmelding. Små foretak har fra 01.01.2018 ikke krav om å legge 
fram årsmelding. Små foretak er virksomheter som ikke overskrider mer enn én av følgende tre 
grenser: Salgsinntekter på 70 mill kr, balansesum på 35 mill kr og 50 årsverk. Det betyr i praksis at 



svært mange friskoler er små virksomheter og at disse nå er fritatt fra å utarbeide årsmelding (ref. 
regnskapsloven § 3-3A). 
Ifølge økonomiforskriften §3, første ledd skal alle skoler som driver virksomhet etter friskoleloven, 
føre regnskap. I samme forskrift § 3, tredje ledd står det følgende: «Årsrekneskap, årsberetning, jf. 
rekneskapslova § 3-1, og revisjonsberetning skal sendast utan oppmoding til Utdanningsdirektoratet 
innan 1. juni året etter rekneskapsåret.» 
I regnskapsloven § 3-1 som forskriften henviser til, står det nå i første ledd følgende: 
«Regnskapspliktige skal for hvert regnskapsår utarbeide årsregnskap i samsvar med bestemmelsene i 
denne loven. Små foretak kan ved utarbeidelse av årsregnskap følge de unntaksbestemmelser som 
fremgår av loven.» 
Friskoler som tilfredsstiller kravene til «små virksomheter» vil etter dette oppfylle kravene i 
regnskapsloven ved å utarbeide et årsregnskap etter gjeldende standard og i tillegg oppfylle de 
spesifikke kravene til avdelingsinndeling, spesifisering og noter som følger av friskoleloven og 
økonomiforskriften.  Et viktig forhold her er at kravene til regnskap også er enklere for små foretak 
sammenlignet med store. Kravene til regnskapet er reflektert i kravene til årsmelding. 
 
Spørsmål til Udir:  
Er U-dir enig i denne forståelsen av endringen i regnskapsloven og at det ikke lenger er krav om at 
friskoler som tilfredsstiller kravene til «små virksomheter», vedtar årsmelding og kan vedta regnskap 
etter samme standard som tidligere? 
 
Svar: Udir sier skolene i utgangspunktet må levere årsberetning, selv om ikke det er krav i 
regnskapsloven så er det krav til friskolene (særregulering i friskoleloven).  
Udir oppfordres til å lage egen mal for små skoler, fra malen som har vært brukt før eller enklere. 
Problemet er at det nå bare finnes en mal for store virksomheter, og denne krever et mer 
omfattende regnskap. 
 
Udir tar med seg problemstillingen, og vurderer å komme med retningslinjer/krav. De har forståelse 
for utfordringen. De vil komme med en rask avklaring. 
 
Skolene kan inntil videre bruke samme mal som i fjor. 
 

 
Tilleggsspørsmål: 
Friskolene har etter mange viderverdigheter fått aksept for at de skal få tilsendt kontaktopplysninger 
om kommende førsteklassinger i kommunen og for kommende videregående elever i 
fylkeskommunen. Nå støter man på dette skjemaet i 
folkeregisteret:  http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/folkeregister/soknad-
folkeregopplysninger---private-foretak---20170905.pdf Der skal man ha et begrunnet behov. 
Friskolenes behov for å nå ut med sitt tilbud til aktuelle søkere til friskoler, er ikke nevnt som behov. 
Friskolene har argumentert med foreldrenes frie skolevalg, og tidligere fått aksept for å kunne gjøre 
kjent at det i kommunene/fylkeskommunen er alternative tilbud til den offentlige skolen. Man har da 
fått tilsendt navn og adresse til de aktuelle elevene.  
Vi spør om det her er kommet en endring vi ikke er gjort kjent med, og hva i så fall begrunnelsen er 
for endringen. 
Svar: Dette punktet ble det ikke tid til, og vi må komme tilbake til saken. 

 
 
Datoer for neste møter 2018: 
- 6. juni 
- 10 oktober 

http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/folkeregister/soknad-folkeregopplysninger---private-foretak---20170905.pdf
http://www.skatteetaten.no/globalassets/pdfer/folkeregister/soknad-folkeregopplysninger---private-foretak---20170905.pdf


 
 
 
 


