
Høringsuttalelse fra Kristne Friskolers Forbund (KFF). KFF er en av medlemsorganisasjonene i 

Friskolenes Kontaktforum som er en av adressatene for høringen. Andre medlemsorganisasjoner er 

Steinerskoleforbundet Montessori Norge og NFFL. 

KFF ønsker å gi uttalelse om Midlertidige forskrift om lovgivningen om grunnskoleopplæring og 

videregående opplæring som følge av utbrudd av Covid 19 

Vi tar til orientering at friskoleloven ble glemt ved fastsetting av § 2 i koronaloven. Vi regner med at 

dette blir vurdert om dette skal rettes sammen men andre aktuelle endringer i loven. I 

høringsnotatet henvises det til at grunnleggende rettigheter til opplæring gjelder også elever ved 

friskoler, og at dette ansees som et tilstrekkelig grunnlag for at frittstående skoler også er omfattet 

av tiltakene som er hjemlet i denne forskriften. Vi har ikke innvendinger til dette og vil understreke at 

våre medlemmer slutter fullt og helt opp om de tiltakene som er satt i verk. Det vil skolene i 

fortsettelsen også. 

Så langt vi kan se er skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 ikke nevnt i disse 

forskriftsbestemmelsene i det hele tatt. For disse skolene er også mye av regelverket parallelt med 

videregående skole. Vi vil legge til grunn parallellitet til vgs så langt det passer og at disse skolene får 

rammebetingelser på samme måte. Vi oppfatter at det er dagens situasjon.  

KFF mener at myndighetene med fordel kunne uttrykt seg annerledes om stengning. Vi oppfatter at 

det er skoleanleggene som er stengt, men at skolene er i full drift. Det er et viktig anliggende at 

elever i friskoler omfattes av de samme rammevilkår som elever i offentlig skole. Det betyr at 

myndighetene bør kunne sette de samme kravene til friskoler som til kommunale skoler, men det 

forutsetter at skolene får de samme økonomiske rammene til dette. Vi er glad for at det er lagt til 

rette for at friskoler skal få dekning for tapte inntekter som følge av stengning av SFO, men har 

merknad til forskriftsformuleringen.  

I den grad det oppstår ekstra kostnader eller tap av inntekter i skoledriften knyttet til pålegg som gis 

skolene, må friskolene kompenseres. På dette området er det ikke parallellitet mellom kommunale 

skoler og friskoler. 

Til § 4 

Innhenting av opplysninger vil også berøre friskoler. Det bør tilføyes «og andre skoleeiere» etter 

fylkeskommune i siste ledd. 

Til § 5 

Vi tar til orientering av forskriften legger opp til at skoleeier skal behandle søknader om barn skal 

omfattes av unntaksbestemmelsene. For kommunale skoler er dette kommunen mens for friskoler er 

skoleeier en organisasjon eller en forening. Det må klargjøres at for friskoler må dette gjelde skolens 

styre. Dersom det er klart at det er skolestyret som behandler søknaden og at styret kan delegere 

dette til rektor, vil det et være enklere.  

KFF mener imidlertid at slike saker med fordel kan behandles av kommunen selv om det gjelder 

elever på friskoler. Kommunen har bedre forutsetninger for å drive god saksbehandling på dette 

området.  

Til § 6 

Det er klargjort i brev til friskolene at staten dekker tapte inntekter i for SFO-virksomheten. KFF 

mener at dette må klargjøres i § 6, andre ledd. Her står det at Udir skal utbetale til kommunene for 



dekning av tapt foreldrebetaling. KFF mener at her må det inkluderes friskoler i samsvar med nevnte 

brev. 

I høringsnotatet sies det følgende: «Departementet understreker at forslaget gjelder 

skolefritidsordninger i offentlig finansierte skoler, ikke andre fritidstilbud som ikke er knyttet til 

skolen.»  

KFF mener at SFO-tilbud som er organisert ved at en annen aktør, ofte en nærstående virksomhet, gir 

SFO-tilbudet til elevene ved en friskole ikke bør utelukkes fra ordningen med kostnadsdekning. Disse 

SFO-ene forventes faktisk å fungere når elever etter unntaksbestemmelsene skal ha et tilbud. Dette 

skal det heller ikke betales for. Når noen friskoler har valgt en annen organisasjonsform ved å 

plassere SFO i et annet rettssubjekt, er denne begrensningen for skarp. Dersom vi har misforstått og 

SFO-tilbud som leveres av andre slik vi har beskrevet her, er omfattet, bør dette klargjøres. 


