
 

Referat møte med Utdanningsdirektoratet 3.juni 2020 
 
Abelia / FRI, Kristne Friskolers Forbund (KFF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske 
Fag- og friskolers Landsforbund (NFFL). Montessori Norge ved Nina Johansen, Epost: 
nina.johansen@montessorinorge.no, har sekretariatsoppgaven for gruppen i 2020.  
 
 
 

1. Covid-19 og tiltak framover for friskolene 

Skolene drives nå med omfattende smitteverntiltak og regner med å drive på denne måten fram til 
sommerferien. Mange av skolene er usikre på hvordan de skal planlegge for høsten 2020 og ønsker 
en tilbakemelding på dette.  
Spørsmål: 

a) Hva kan bli aktuelle tiltak rettet mot skolene og når kommer det avklaringer på hvilke tiltak 
som blir gjeldende? Er det for eksempel aktuelt med forskjøvet skolestart eller gradvis 
skolestart til høsten 2020?  Hvilke smitteverntiltak må skolene være forberedt på å 
imøtekomme gjennom hele eller deler av skoleåret 2020-2021?  

b) Hvor lenge vil friskolene kunne drive fjernundervisning som et alternativ/supplement til 
vanlig undervisning? (suppleres i spørsmål 2) 

c) Vil merkostnader som følge av smittevern bli kompensert for? Hvilke merkostnader må 
skolene beregne for tiltak som kan være aktuelle å videreføre skoleåret 2020-2021 og vil det 
være aktuelt å gi skolene økonomisk dekning til å gjennomføre forsvarlige tiltak fremover? 
Aktuelle tiltak som får økonomiske konsekvenser for skolene, er: 
- Klassestørrelser, oppdeling av klasser i grupper, behov for flere lærere til oppdelte 

grupper 
- Utvidet timeplan/årsplan når ikke alle kan være tilstede samtidig, flere 

arbeidstimer/dager for ansatte ved utvidelser av undervisningstid 
- Utvidet renhold, innkjøp av renholdsartikler og utstyr, lønnsutgifter til økt renhold 
- Mulig økte vikarkostnader på grunn av lavere terskel hos personalet for å holde seg 

hjemme 
 
Svar: Udir vet heller ikke hvordan situasjonen vil være framover. Midlertidig forskrift gjelder foreløpig 
til 1.11.20 og det har kommet ny veileder med trafikklys-modell etter at spørsmålet ble sendt inn. 
Udir vil informere fortløpende om endringer. Uklart hva veilederen sier om gruppestørrelser som 
ikke er «vanlig» klasse, f.eks større grupper i montessoriskole. Udir tar dette videre. 
 
Udir har konferert med sin avdeling i Molde ang. kompensasjon, men de venter på revidert 
nasjonalbudsjett før de kan svare. Foreløpig uklart om det som er foreslått vil bli vedtatt og om det 
vil komme endringer. Avventer Stortingets behandling. 
 
Udir forstår behov for forutsigbarhet og at situasjonen har medført slitasje på både finansielle 
ressurser og personal, men må følge helsemyndigheters og regjerings pålegg om hvilket nivå 
smitteberedskapen skal være på. 

 
2. Fjernundervisning 

Flere av våre medlemsskoler har i den siste perioden gjort seg veldig gode erfaringer når det gjelder 
fjernundervisning. Mange friskoler opplever fornøyde elever og foresatte som mener at vi bør 



planlegge en kombinasjon av vanlig skoleundervisning og fjernundervisning også for skoleårene som 
kommer, men vi må vise til forbud mot fjernundervisning i Friskoleloven.  
  
Vi ønsker å få avklart om skolene kan få en generell fullmakt til å erstatte godkjente 
undervisningsformer med web-basert undervisning. Det er spesielt viktig å få svar på dette for å 
planlegge neste skoleår og for å utarbeide nye kontrakter med studenter og lærere. Noen skoler 
ønsker blant annet å legge inn i disse kontraktene at planlagt undervisning kan bli erstattet med 
fjernundervisning med en formulering som dette: «Xxxxx tar forbehold om at undervisningen, samt 
organisering av læringsmiljø og studentenes eget studiearbeid, vil kunne kreve tilpasning til 
myndigheters krav til smittevern. I slike tilfeller vil tilgang til skolen, lokaliteter og utstyr, kunne bli 
begrenset. Skolen vil i slike situasjoner kunne benytte alternative læringsformer som f.eks. webbasert 
undervisning og/eller egenstyrt læringsarbeid kombinert med veiledning fra lærer, også via digital 
kommunikasjon. Også gjennomføring av prøver og eksamen vil måtte tilpasses krav fra 
myndighetene vedrørende smittevern.» For lærerne må skolene kunne ta tilsvarende forbehold. For 
disse vil det dreie seg om krav til digital kompetanse, arbeidstid og rutiner knyttet til utøvelsen av 
arbeidet. 
Spørsmål: 
 

a) Vil unntaket fra dagens friskolelov, som tillater nettbasert undervisning på tross av forbudet i 
loven, bli videreført ut over høsten og neste skoleår?  
Dette inkluderer også en vurdering av hvilken fullmakt de har til å tilpasse eksamen og 
obligatoriske prøver.  

b) Har kap.4-skolene en generell fullmakt til å tilpasse eksamen og obligatoriske prøver til en 
situasjon tilpasset smittevernkrav fra myndighetene? 
Gjennom perioden med koronatiltak, har det ofte vært manglende informasjon om hva som 
skal gjelde for kap.4-skolene. Selv om de utgjør en mindre gruppe, har kap.4-skolene de 
samme behovene for informasjon for å kunne gjennomføre undervisning på en forsvarlig 
måte. Kunstskolene som er medlemmer i NFFL samarbeider tett med kunstfagskolene (under 
kunstskolene.no). Fagskolene og kap.4-skolene er regulert av ulike lovverk, men har ofte 
samme målgruppe og lignende tilbud. Det er derfor veldig krevende for kap.4-skolene når de 
ikke opplever å bli ivaretatt på linje med kunstfagskolene. 
Kan Udir sikre rutinene for at kap.4-skolene tas hensyn til i vurderingene om smitteverntiltak 
i skolene og at det også gis god informasjon om hva som gjelder for disse skolene framover 
og ved nye unntakssituasjoner?  

c) Vet Udir om det er noen fremtidige planer for generell «oppmyking» av forbudet mot 
fjernundervisning i Friskolelovens § 1-2? 

 
Svar: Opplæringslovutvalget tar opp spørsmålet om fjernundervisning og det eksisterende forbudet 
for friskolene som en del av en større helhet. Endringer i opplæringsloven vil også settes i 
sammenheng med og følges opp i friskoleloven. Innspill om å oppheve forbudet på lengre sikt bør 
spilles inn her. 
 
Forslag om at kap. 4- skolene skriver i kontrakt at endringer kan komme i forbindelse med 
myndighetenes pålegg om smittevern nasjonalt eller lokalt. Udir ser behov for at kap. 4-skolene 
juridisk trenger brev fra KD, og spiller dette videre. 
 
 

3.  Midler tildelt i revidert nasjonalbudsjett 

I revidert nasjonalbudsjett kom det fram at det er satt av midler til innkjøp av digitale læremidler i 
skolene i forbindelse med koronasituasjonen. Det ble presisert at disse midlene også skal være 



tilgjengelige for friskoler. I tillegg ble det presisert at friskolene også får tildelt midler til 
læreplanarbeid. 
Spørsmål: 

a) Hvordan vil tildelingen av midler til innkjøp av digitale læremidler foregå? Hvordan får 
friskolene tilgang på disse midlene? 

b) Hvordan vil tildeling av midler til læreplanarbeid foregå? Hvordan får friskolene tilgang på 
disse midlene? 

c) Det overføres midler til kommunale ledd for å kompensere for tiltak i forbindelse med 
koronasituasjonen. Etter det vi forstår skal disse midlene rettes både mot offentlige og 
private aktører. Finnes det også midler som overførers kommuner og fylkeskommuner som 
også friskolene skal kan få tilgang på for å bli kompensert for økte utgifter i forbindelse med 
Covid-19? Hvordan organiseres i så fall dette? 

 
Svar: Det er ikke fastsatt retningslinjer for tildeling av midler til innkjøp av digitale læremidler, og Udir 
har heller ikke mottatt noe angående midler til læreplanarbeid. Noe vil gå gjennom departementet, 
og noe gjennom Udir, som de vil distribuere etter beste evne når det er bestemt. 
 

4.  Unntak fra krav om realkompetansevurdering av voksne søkere 

 
25.mai er fristen for å komme på innspill i høringen om unntaket fra kravet om 
realkompetansevurdering av voksne søkere til friskoler. Dette er en problemstilling flere av friskolene 
har løftet over lang tid. Det er positivt at det er foreslått at de med kort botid i Norge fritas fra kravet, 
men det er vanskelig å forstå at det er forslått en aldersbegrensning på unntaket for andre voksne 
søkere. Begrunnelsen som er gitt, er at denne gruppen ofte ikke har noe annet enn 
formalkompetanse å vise til. Våre skolers erfaring er at dette også gjelder de fleste søkere øver 25 år. 
For voksne søkere over 25 år som kun har formell og dokumentert kompetanse, men som trenger et 
eller flere fag på videregående nivå, vil dette kravet om realkompetansevurdering fortsette å være et 
hinder for tilgang på ny kompetanse. Voksne uten rett til videregående opplæring har heller ikke rett 
til realkompetansevurdering. Hvis de får innvilget en vurdering, er dette noe de må bekoste selv – i 
noen fylkeskommuner er det snakk om flere tusen kroner. Dette må de betale til tross for at de ikke 
har noen uformell kompetanse som vurderes – og det må bekostes før de vet om de vil bli tatt opp 
som elev. Da er det ikke rart at voksne søkere faller fra.  
 
Realkompetansevurdering er en god mulighet til å gi målrettet opplæring, men i dette tilfelle blir det 
et hinder for kompetansehevning.  Offentlig skole kan tilby tilpasset undervisning basert på en 
realkompetansevurdering. Det kan ikke friskoler, men mange voksne søker seg allikevel til 
friskolene.  Noen søker seg til en friskole for å ta fag de mangler for å komme inn på videre 
utdanning. Det er ingen realkompetanse som kan erstatte kompetanse i for eksempel realfag eller 
norsk. Man må ha bestått enkelte realfag for å komme inn på medisin og man må ha bestått Vg3 
norsk for å komme inn på høyere studier uavhengig av om man er 24 eller 26 år.  Det virker merkelig 
at en søker på 26 år som vil bli ingeniør, må gjennom en komplisert, unødvendig og dyr 
realkompetansevurdering for å ta fag som trengs for å bli tatt opp på denne utdannelsen. En formell 
kompetansevurdering er det som trengs for å kunne få ta disse fagene, ingen 
realkompetansevurdering. Aldersbegrensningen representerer derfor en uforståelig byråkratisering 
som vil fungere som et hinder for videre utdanning. 
 
Spørsmål: Hva er begrunnelsen for at forslaget til forskrift åpner for unntak fra kravet om 
realkompetansevurdering for søkere opp til og med 24 år, men ikke for voksne søkere over 25 år? 
 
Svar: Dette var rammene i oppdragsbrevet Udir mottok av KD. Opplæringslovutvalget vil se på en 
helhetlig vurdering. Per i dag er «voksenbegrepet» annerledes i friskole- og opplæringsloven, som 



gjør at elever mellom 19 og 24 år kan havne mellom to stoler. Det er forventet at det kan bli foreslått 
store endringer i hvem som har rett til videregående opplæring. 
 
 
 

5. Manglende samsvar mellom lov og forskrift ang. tilleggsvirksomhet 

Friskoleloven § 2-2 første ledd har bestemmelser om tilleggsvirksomhet, blant annet dette:  

«Skolen kan ikkje drive eller eige anna verksemd enn skole i samsvar med denne lova. 
Departementet kan gi forskrift eller fastsetje enkeltvedtak som tillet at skolane kan drive eller 
eige tilleggsverksemd som er nært knytt til skoleverksemda, og som utgjer ein mindre del av 
den totale verksemda.» 

Departementet har gitt forskrift i tråd med denne bestemmelsen, jf. økonomiforskrift til friskoleloven 
§ 7-1 om tilleggsvirksomhet.  I denne paragrafen heter det innledningsvis:  

Skolen kan, i tillegg til skoleverksemd, drive følgjande tilleggsverksemd: 

 
Spørsmål: 

a) Er det noen spesiell grunn til at forskriften kun har bestemmelser om tilleggsvirksomheter 
som skolen kan drive, mens loven som forskriften er hjemlet i, åpner for at forskriften kan 
fastsette at skolen også kan eie tilleggsvirksomheter?  

b) Kan skoler som ønsker å eie en tilleggsvirksomhet av en type nevnt i økonomiforskriften § 7-
1 bokstav a) – l), f.eks organisert som et eget AS, søke om å få dette godkjent av 
departementet, jf bestemmelsen som sier at «departementet kan … fastsetje enkeltvedtak 
som tillet ….»? 

 

Svar: Udir; det er ikke en spesiell grunn til det. En friskole kan eie et eget selskap som for eksempel 
driver utleie om sommeren. Selskapet kan kun drive virksomhet som er nevnt i bokstavene a-h. De 
kan ikke drive annen virksomhet som ikke er nevnt i tillegg. 

 

6.  Manglende samsvar mellom lov og forskrift ang. nedleggelse av skoledriften 

Friskoleloven § 7-2 om tilsyn m.m. sier følgende i andre og fjerde ledd: 

Ved opphør av skoledrifta kan departementet i alle tilfelle krevje tilbakeført gjenståande 
midlar som skriv seg frå det offentlege tilskotet. 

Departementet kan gi forskrift om meldeplikt ved sal, fusjon, fisjon og nedlegging av 
friskolar. 

Friskoleloven § 6-3 om krav til bruken av offentlige tilskudd og skolepenger sier følgende i første 
ledd:  

Alle offentlege tilskot og skolepengar skal kome elevane til gode. Dette inneber mellom anna 
at skolen ikkje kan  
a) gi utbytte eller på annan måte overføre overskot til eigarane eller deira nærståande, 
verken når skolen er i drift eller om drifta blir nedlagd 

Ifølge Lovdatas nettside er økonomiforskrift til friskoleloven hjemlet i friskoleloven §§ 5-1 og 7-1, 
men ikke i friskoleloven §§ 6-3 og 7-2. Økonomiforskriften § 9-2 første ledd sier følgende: 

Når skoledrifta blir lagd ned, står skolen fritt til å disponere eigedelar og midlar som stammar 
frå gåver, tilleggsverksemd og innskotskapital som ikkje er brukt på oppstartskostnader. 



Resterande eigedelar og midlar, etter at gjeld er trekt frå, er å rekne som statstilskot og skal 
utan oppmoding betalast attende til Utdanningsdirektoratet. Eigedelar skal seljast til 
marknadspris. 

Vi registrerer at friskoleloven § 7-2 andre ledd angir at departementet kan kreve tilbakeført 
gjenstående midler, mens økonomiforskriften § 9-2 første ledd angir at resterende eiendeler og 
midler skal tilbakebetales til Udir. For oss ser dette ut som et manglende samsvar mellom lov og 
forskrift. 

Spørsmål: 

a) Hva er lovhjemmelen for at økonomiforskriften § 9-2 første ledd kan fastsette at eiendeler 
må selges og verdien tilbakebetales til Udir, - med fratrekk av det som skriver seg fra gaver, 
tilleggsvirksomhet og innskuddskapital? 

b) Vil et rettssubjekt som legger ned friskolevirksomheten og fortsetter skoledriften som en 
privatskole godkjent etter opplæringsloven § 2-12, kunne fortsette å eie de skolebygninger 
som er registrert på rettssubjektet? Eller må rettssubjektet selge skolebygningene og betale 
tilbake til Udir etter bestemmelsen i økonomiforskriften § 9-2 første ledd? (En slik situasjon 
kan f.eks oppstå hvis friskolens elevtall kommer under kravet i friskoleloven § 2-2 tredje ledd, 
og de som står bak skolen velger å søke om å få drive skole godkjent etter oppll § 2-12.) 

 

Svar: Udir har ikke hatt anledning til å gå nøye nok inn i dette. De vil ta dette med departementet og 
komme tilbake til det. 

 

7. Forståelse av hvem som kan tas inn på friskoler. 

 Spørsmålet her handler om et forhold som er omtalt av flere av oss i forbindelse med høring om nye 
forskriftsbestemmelser: «Høring – forslag til endringer i bestemmelser om vurdering». Der står det 
under punkt 22.1.2. følgende: 

 
«Ny § 3-14 fjerde ledd vil tilsvare gjeldende § 3-16a. Vi foreslår imidlertid å ta bort ordet «bestått», 
slik at man ikke kan tas inn som elev i friskoler dersom man tidligere har en sluttvurdering i faget. Det 
er avklart igjennom forvaltningspraksis at regelen her skal være noe annerledes enn i offentlige 
skoler, slik at elever som får IV eller 1 i faget ikke kan tas inn ved en friskole for å ta faget på nytt. I 
offentlig skole kan slike elever tas inn, men de har ingen rett til det. Vi viser til at eleven fortsatt vil ha 
mulighet til å ta faget på nytt som privatist etter forskrift til opplæringsloven.» 
 
Udir sier her at elever som har fått IV eller 1 i fag ikke kan tas inn ved friskoler for å ta faget på nytt. 
Vi oppfatter at dette ikke stemmer med den forståelsen som vi har blant annet basert på tidligere 
samtaler om inntak.  
 
Vi har også gitt uttrykk for dette i vår høringsuttalelse hvor vi har skrevet: 
 
«Her feilinformerer departementet. Det er ikke korrekt at «det er avklart igjennom forvaltningspraksis 
at regelen her skal være noe annerledes enn i offentlige skoler, slik at elever som får IV eller 1 i faget 
ikke kan tas inn ved en friskole for å ta faget på nytt.» 
Forvaltningspraksis er tvert om at voksne elever uten rett til opplæring som har fått IV eller 1 i et fag, 
KAN tas inn som elev på nytt ved noen friskoler og gis ny opplæring i faget.»  
 
Vi viser videre til Udir sitt møte med friskoleorganisasjonene 09.10.2019 der Udir bekrefter at voksne 
elever uten rett til opplæring som har fått IV eller 1 i et fag, kan tas inn som elev på nytt ved de 



friskolene som er godkjent for inntak av voksne uten rett til opplæring. Vi har notert følgende i vårt 
referat etter dette møtet: 
 
«Udir bekrefter at hverken reglene eller regelforståelsen er endret på dette området. Voksne elever 
uten rett som har IV eller 1 i faget fra før og en realkompetansevurdering som viser at eleven ikke har 
kompetanse i faget, kan de tas inn på friskoler som har hjemmel for å ta inn voksne elever uten rett. 
Voksne uten rett, har på denne måten en mulighet til et skoleløp mens rettselever i tilsvarende 
situasjon er henvist til privatistordningen.» 
 
Vi oppfatter at Udir sitt forslag til endring av forskrift til friskolelovens bestemmelser om vurdering 
står i motstrid til departementets forslag i Prop 96 L (2019-2020) der det i kap. 5 foreslås en hjemmel 
for at departementet i forskrift kan forenkle kravene til inntak av voksne søkere til friskoler. Bl.a skal 
en formalkompetansevurdering i gitte tilfeller kunne erstatte en full realkompetansevurdering. En 
slik forenkling betyr at en voksen søker som har IV eller karakteren 1 i et fag, vil få som konklusjon 
ved en formalkompetansevurdering at søkeren ikke har kompetanse i det aktuelle faget og dermed 
vil trenge opplæring i faget for å få planlagt utdanning.  
 
En slik klargjøring av hvilken opplæring den voksne søkeren trenger, har liten verdi dersom forskrift 
til friskoleloven får en bestemmelse som hindrer at friskolen kan ta inn eleven til opplæring i faget. 
 
Spørsmål:  
Kan Udir forsikre oss om at praksis ikke er endret og at skoler som kan ta inn voksne elever uten rett, 
fortsatt kan tilby undervisning til elever som har IV eller karakteren 1 i faget fra før og at 
høringsdokumentet kun beskriver situasjonen for friskoler som ikke kan ta inn voksne elever. 
 
Svar: Dette er upresist formulert i høringen, og det er ikke tenkt som en endring eller innskrenking. 
Samme forståelse ligger til grunn, og Udir har tatt dette med i oppsummeringen til departementet. 
 
 

8. Feide 

Friskoleorganisasjonene er fornøyd med at Feide har fått en mer småskolevennlig prisprofil. Det 
bidrar til at kostandene blir mindre ugunstige for små skoler. I tillegg til årlig betaling til Feide, må 
skolene også skaffe nødvendig bistand til implementering på skolen. Det finnes ulike tilbydere, 
løsninger og priser. 

Vi er også fornøyd med at det er åpnet for at alle kan få tilgang til Feide gjennom en fiktiv 
organisasjon.  Vi oppfatter at dette er en løsning som gir mulighet til tilgang på ressurser som skoler 
uten Feide ikke hadde tilgang til.  

Videre har vi forstått det slik at en del ressurser til læreplanarbeid som Udir har utviklet, krever 
Feideinnlogging. Vi regner med at Udir gir tilgang for de som skaffer seg pålogging til fiktiv 
organisasjon. 

Spørsmål: 

a) Vil løsningen med pålogging til fiktiv organisasjon gi tilfredsstillende tilgang til 
dokumentasjon om læreplanarbeid som krever Feide-pålogging? 

b) Vil Udir fortsette med å legge materiell som primært skal være nyttig for skolene, ut med 
krav om pålogging på Feide? 

c) Vil løsningen med fri tilgang på Feide-pålogging videreføres på varig basis eller er dette en 
løsning som avvikles når skolene er tilbake i vanlig gjenge? 

 



Svar: Presentasjon av feide. Representanter fra avdeling for digitale fellesløsninger/Feide uttrykte 
ønske om å sende ut spørreundersøkelser til friskoler for å blant annet kartlegge bruk av 
skoleadministrative verktøy etc. Ønske om å sette opp webinarer i slutten av august om hvordan 
man blir feide-bruker og hvilke muligheter Feide gir. 

De fleste vertsorganisasjoner tar i bruk tredjepartsleverandør. Det er et omfattende og komplisert 
arbeid som krever kompetanse. Uninett har ikke kapasitet til å veilede, og Udir har ikke kompetanse 
til å veilede i oppsett for den enkelte vertsorganisasjon. En friskoleorganisasjon kan være en 
vertsorganisasjon, og må da drifte katalog med informasjon om alle elever/ansatte ved skolene.  

Det er frivillig for friskoler å bruke Feide, men samtidig er det forventet at flere og flere ressurser fra 
Udir vil kreve feideinnlogging. Udir ser at det er en utfordring og ser på løsninger. En 
tredjepartsleverandør betyr en større kostnad for friskoler eller friskoleorganisasjoner, særlig fordi 
mange friskoler ikke har et felles administrativt skolesystem. Kostnaden oppleves særlig høy for 
skoler som har rett over grensen på 99 elever i dagens prising. 

Det vurderes tilskuddsordninger for friskoler i forbindelse med feidetilknytning. Et ledd i dette vil 
være å innhente mer informasjon gjennom en spørreundersøkelse. Ønske fra friskoleorganisasjoner 
om å ha en egen bruker for å ha tilgang til å bistå medlemsskoler. 

 

9. Livredningsprøve 

I rundskriv Udir 1 – 2008 henvises det til i punkt 4.3 Årlig kontroll og oppfrisking av 
livredningsferdigheter. 
Gitt nåværende situasjon kan det bli komplisert å rekke livredningsprøven for neste skoleår. Det kan 
allikevel være aktuelt for mange skoler å sette i gang med svømmeundervisning til høsten dersom 
smittevernhensyn tillater det. 
Spørsmål: 
Kan det gis dispensasjon slik at de som har en prøve som ikke er eldre enn 2 år kan ha den godkjent 
fram til man får tatt en ny? 
 
Svar: Udir har undersøkt, og ser ikke at det er hjemmel til å kreve årlig livredningsprøve. Men skolen 
er ansvarlig for at den nødvendige kompetansen er til stede. Udir vil revidere nå teksten slik at det 
kommer tydeligere fram hvilke krav skolene skal oppfylle. 
 

10. Justering av kvotene ved Bybroen videregående i forbindelse med koronasituasjonen 

 
Bybroen videregående sendte en henvendelse til Udir for noen uker tilbake for å spørre om skolen 
kan få tillatelse til å justere på kvotene sine på grunn av endrede utdanningsbehov i forbindelse med 
koronakrisen. Bybroen har tillatelse til å ta inn 115 elever påbygg og 95 innen studiespesialiserende. 
Totalt er dette 210 elever. Bybroen opplever en økning i etterspørselen etter påbygg på grunn av 
koronasituasjonen. (Dette er blant annet fordi mange ikke får lærlingplass). Bybroen videregående 
henvendte seg derfor til Udir for å spørre om skolen kan få lov til å ta inn 10 flere innen påbygg og 10 
færre innen studiespesialiserende. Totalantallet på elever vil derfor være det samme. Skolene 
oppfordres generelt fra myndighetene om å tilpasse seg situasjonen og Bybroen ber derfor om å 
kunne tilby flere elever påbygg. Bybroen har ikke fått svar på denne henvendelsen og trenger en 
avklaring for opptak av elever.   
 
Spørsmål: Kan Bybroen videregående få tillatelse til å justere kvotene slik at de kan ta inn 10 flere 
elever på påbygg og redusere med 10 elever på studiespesialiserende på grunn av endrede 
utdanningsbehov i forbindelse med koronakrisen? 
 



Svar: Udir har mottatt søknad og vil saksbehandle denne. Søkerskole vil få direkte beskjed om når de 
kan forvente tilbakemelding. 
 
Eventuelt: 
Læreplanrevidering. Hva skjer hvis skoler ikke har en ny, godkjent plan når skoleåret starter? 
 
Svar: Udir diskuterer dette og ser på ulike løsninger. Alternativer kan være å drive etter dagens 
godkjente plan til en ny, godkjent plan er klar, med vedtatte vilkår og frister om når det nye 
læreplanverket skal være på plass. Det vil ikke være slik at noen mister rett til å drive skole på 
bakgrunn av at de ikke har fått godkjent ny læreplan. 
 
Neste møte blir etter framlegging av nasjonalbudsjett 14. oktober. 


