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Svar på henvendelse om elever som er tatt inn til avvikende skoleår ved Bibelskolen i 
Trondheim       
 
Vi viser til skolens søknad datert 29. mars 2019. 
 
Utdanningsdirektoratet har i kommunikasjon med skolen informert om at skolen ikke kan ta inn 
elever to ganger i året dersom det ikke foreligger en spesifikk godkjenning for dette. 
 
På bakgrunn av dette søkte skolen om godkjenning til å ta inn elever både i høstsemesteret og 
vårsemesteret.  
 
I sin søknad redegjør skolen for hvordan den organiserer tilbudet sitt ved skolen. De skriver 
blant annet følgende: 
 
«Gjennom flere år så har vi som skole, hatt elever som har startet i januar og fullført i desember 
samme år, slik også i år. De har da fulgt det kurset som startet i august, som er hovedopptaket 
og vært en del av den klassen fram til sommeren, og fullført desember året etter og slik fått 
undervisning i hele læreplanen. Dette er et helårskurs. Vi ønsker å fortsette med dette. 
 
 -Ingen endring i lærerplan. 
 
 -De følger det samme kurset som allerede går med samme lærerplan, men starter og avslutter 
på en annen tid i året.  
 
Disse elevene er grunnen til at vi har flere elever nå enn i oktober. Jeg har hørt om at en må ha 
egen godkjenning for å gjøre det, men jeg skjønte at KFF (Kristne Friskoles Forbund) har tatt 
saken opp med KD og trodde at det ikke var nødvendig å søke nå.» 
  
Utdanningsdirektoratet har sett nærmere på skolens praksis og forarbeidene som foreligger for 
voksenopplæringsloven kap. 4, samt forarbeider for privatskoleloven og friskoleloven som 
tidligere regulerte skolene som nå faller inn under voksenopplæringsloven kap. 4. 
 
Utdanningsdirektoratet har tidligere gått ut med informasjon om at det må foreligge en spesifikk 
godkjenning for å ha kunne ha oppstart av et godkjent tilbud to ganger i året. Vi har nå kommet 
til den konklusjonen at voksenopplæringsloven kap. 4 pr. i dag ikke setter krav om at skoler 
godkjent etter denne loven må ha en spesifikk godkjenning for å ha oppstart av skoleår både 
høst og vår. Skolen vil derfor få utbetalt tilskudd for de tilskuddsberettigede elevene som de har 
rapportert inn i skolens elevtelling 1. april 2019. 
 
En forutsetning for at skolen kan ha inntak til slikt avvikende skoleår er at all opplæringen 
foregår etter godkjent læreplan og at skolen gir opplæring etter den godkjente læreplanen i sin 
helhet. Skolen kan ikke velge å gi opplæring i bare deler av læreplanen.  
 
Vi presiserer også at forskrift til voksenopplæringsloven kapitel 4 ikke åpner for muligheten til å 
være deltidselev ved tilbud ved skolen. 
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Elever kan som hovedregel ikke tas inn etter 1. oktober. Skolen må selv vurdere konkret om den 
er i stand til å tilby en elev som kommer sent i skoleåret opplæring etter hele læreplanen i løpet 
inneværende skoleår. Bakgrunnen for dette er at eleven skal ha opplæring i hele læreplanen. 
Ved inntak etter 1. oktober anser vi det som mindre sannsynlig at skolen vil kunne gi opplæring i 
hele læreplanen, og mener derfor at man kan sette denne datoen som en veiledende grense for 
når det er mulig for en elev å motta opplæring i hele læreplanen.  
 
Skolen må gjøre tilsvarende vurdering dersom den har inntak til nytt skoleår med oppstart i 
januar, hvorvidt skolen er i stand til å tilby opplæring i hele læreplanen i sin helhet.  
 
Utdanningsdirektoratet vil oppdatere sin informasjon om dette. 
 
Vi beklager det merarbeidet og usikkerheten som dette har påført skolen. 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen  
  
  
  
Bjørn Erik Rasmussen Trine Ytre-Arna 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
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