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Vedtak om godkjenning - søknad om nye læreplaner etter fagfornyelsen - Kunnskapsløftet 2020 
- Kristne Friskolers Forbund (org.nr. 971 538 910) - godkjenning av synliggjøringstillegg til 
Overordnet del LK20 
 
 
Utdanningsdirektoratet viser til søknad fra Kristne Friskolers Forbund datert 31. januar 2020 og 
senere suppleringer fra søker, særlig e-post fra søker datert 2. juli 2020.  
 
Det innføres nye læreplaner for grunnopplæringen fra høsten 2020 - Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Dette innebærer at frittstående skoler fra skoleåret 2020-2021, 
skal følge de nye læreplanene, eller annen godkjent plan som sikrer jevngod opplæring. 
Skolene skal følge samme innføringstakt som LK20.  
 
Kristne Friskolers Forbund søker på vegne av sine medlemmer om godkjenning av egne 
læreplaner for grunnskole og videregående skole. I vedtak fra Utdanningsdirektoratet datert 19. 
juni 2020 godkjennes læreplanverket til KFF – herunder KFFs egne Overordnet del, KRLE-plan, 
kristendomsplaner for videregående skole og synliggjøringstillegg til fellesfag i grunn- og 
videregående skole, samt til religion og etikk på Vg3. 
 
Dette vedtaket, datert 8. juli 2020, kommer i tillegg til vedtaket av 19. juni 2020. 
 
Når det gjelder Utdanningsdirektoratets godkjenning av læreplanverket til KFF i sin helhet, viser 
vi til vedtaket datert 19. juni 2020. 
 
Vedtak  
Utdanningsdirektoratet imøtekommer søknaden fra Kristne Friskolers Forbund (org.nr. 971 538 
910) og godkjenner skolens synliggjøringstillegg til Overordnet del i Kunnskapsløftet (LK20) 
etter friskoleloven, § 2-3, jf. § 2-1 første ledd første punktum, jf. andre ledd bokstav a) livssyn, jf. 
forskrift til friskoleloven § 2A-2.  
 

 Utdanningsdirektoratets vurdering 
I friskoleloven står det at skolene skal drive etter læreplaner godkjent av departementet, 
delegert til Utdanningsdirektoratet. Videre står det at skolene enten skal følge den læreplanen 
som gjelder for offentlige skoler, eller læreplaner som på annen måte sikrer elevene jevngod 
opplæring (jf. friskoleloven § 2–3).  
 
Det er fastsatt i forskrift hvilke friskoler som følger offentlige læreplaner og hvilke skoler som 
følger egne jevngode læreplaner, herunder kravene til disse (jf. forskrift til friskoleloven kapittel 
2A). Krav til læreplaner for frittstående skoler beskrives nærmere i rundskriv - Udir-02-2011.  
 
Vurderingen er gjort etter friskolelovens § 2-3 og forskrift til friskoleloven §§ 2A-1 og 2A-2.  
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Vår vurdering er at synliggjøringstillegget er en tilstrekkelig synliggjøring av det kristne 
verdigrunnlaget i et læreplanverk som samtidig skal bruke KFFs læreplan i KRLE og/eller 
læreplaner i kristendom i videregående opplæring.  
 
Samtidig som tillegget er en tilstrekkelig synliggjøring i et slikt læreplanverk, utgjør dette også 
samlet sett et læreplanverk som er jevngodt med LK20.  
 
 
Konklusjon 
Kristne Friskolers Forbunds synliggjøringstillegg til Overordnet del i LK20 kan godkjennes. 
 
Overordnet del LK20 med synliggjøringstillegget, brukt sammen med Kristne Friskolers 
Forbunds læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)/læreplaner i kristendom i 
videregående opplæring, utgjør et læreplanverk som er jevngodt med LK20 og kan godkjennes.  
 
 
Rettslig grunnlag  
I friskoleloven § 2-3. Krav til innhald og vurdering i opplæringa står det:  
 

«Skolen skal drive verksemda si etter læreplanar godkjende av departementet. Det må gå fram av 
planen kva slag vurderingsformer og dokumentasjon skolen skal nytte. Skolane skal anten følgje 
den læreplanen som gjeld for offentlege skolar, eller læreplanar som på annan måte sikrar 
elevane jamgod opplæring, jf. opplæringslova § 2-1 første ledd og § 3-4 første ledd. Elles har 
skolen sin undervisningsfridom. I samband med godkjenninga fastset departementet kva for tilbod 
skolen kan gi, og maksimalt elevtal på det enkelte tilbodet.  
 
Departementet kan gi forskrift om krav til læreplanen, vurdering av elevar, klage på vurdering, 
eksamen og dokumentasjon. Departementet gir forskrift om aktivitetar i grunnskolen som ikkje er 
opplæring i fag. Departementet kan også gi forskrift om fritak frå opplæring i sidemålet for elevar 
som får særleg språkopplæring, om godskriving av tidlegare gjennomgått vidaregåande 
opplæring eller praksis, og om fritak for den praktiske delen av kompetansemåla i faget 
kroppsøving i den vidaregåande skolen.»  

 
Forskrift til friskoleloven § 2A-1 stiller generelle krav til læreplanen, og § 2A-2 har nærmere 
regler om skoler som er godkjent på grunnlag av livssyn:  
 

«Skolar som er godkjend på grunnlag av livssyn, jf. friskolelova § 2-1 første ledd bokstav a), må 
synleggjere verdigrunnlaget sitt i læreplanen, under dette i læreplanane til relevante fag. I høve til 
fag- og timefordelinga i Læreplanverket for Kunnskapsløftet eller Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet – Samisk, kan det godkjennast at desse skolane flytter timar mellom fag for å 
styrke fag som er særleg viktig i forhold til grunnlaget til skolen.»  

 
 
Informasjon om klagemulighet Utdanningsdirektoratets vedtak kan klages inn for 
Kunnskapsdepartementet. Etter forvaltningsloven § 29 er fristen for å klage tre uker fra det 
tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem. Etter forvaltningsloven § 32 er det 
nærmere regler om klagens adressat, form og innhold. Det understrekes at klagen skal sendes 
det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Etter forvaltningsloven §§ 18 og 19 har parten 
rett til å se sakens dokumenter.  
 
 
 
 
 
Vennlig hilsen  
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Einar Simonsen Plahter Sine Lund Solheim 
avdelingsdirektør seniorrådgiver 
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