
 
Fra: Sine Lund Solheim <Sine.Lund.Solheim@udir.no>  
Sendt: onsdag 19. august 2020 17:09 
Til: Jan-Erik Sundby <Sundby@kff.no> 
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Emne: Fagfornyelsen (LK20) - godkjenning av læreplaner 
 
Hei, 
 
Vi viser til deres henvendelse 7. august 2020, hvor dere har to spørsmål. 
 

1. Skolenes valgmuligheter 
 
I Utdanningsdirektoratets godkjenningsvedtak datert 19. juni 2020 står det: 
 
«Vedtaket gjelder alle skolene som fremgår av søknaden til Kristne Friskolers Forbund (heretter 
KFF/søker). KFF formidler det nye godkjente læreplanverket til sine medlemsskoler.  

Grunnskolene skal følge KFF’s Overordnet del og Læreplan for kristendom, religion, livssyn og etikk 
(KRLE), sammen med Synliggjøringstillegg til seks fellesfag; naturfag, norsk, matematikk, 
samfunnsfag, kroppsøving og engelsk.  

Videregående skoler skal følge KFFs Overordnet del, Synliggjøringstillegg til seks gjennomgående 
fellesfag; naturfag, norsk, matematikk, samfunnsfag, kroppsøving og engelsk, samt til religion og 
etikk på Vg3. 
 
I tillegg må de videregående skolene innen 15. august 2020 melde fra til Utdanningsdirektoratet 
hvilke læreplaner for Kristendomskunnskap (med fagkoder) skolen skal følge.» 
 
Når det gjelder samtalene vi hadde med Signe Sandsmark i etterkant av at dere mottok 
vedtaket/primo juli 2020, kan vi bekrefte at det Sandsmark har referert er riktig: 
 
«Skolene må altså ha både tillegg eller alternativ til overordnet del og KRLE-/kr.domsplaner. De seks 
synliggjøringstilleggene er ikke pålagt, det er den enkelte skoles styre som bestemmer hva som er 
«relevante fag» for å tydeliggjøre skolens kristne profil. Det må også være en synliggjøring i vg3, KFF 
har fått aksept for at synliggjøringstillegget vårt i Religion og etikk (RE) er nok.» 
 
 

2. Melding fra skolene 
 
Det er veldig fint at KFF kan bidra til en oversiktlig innmelding av hvilke planer KFFs medlemmer skal 
bruke.  
 
Vi ser frem til å motta en slik oversikt, hvor det fremgår: 
 

1. Om skolen skal bruke KFFs tillegg til overordnet del (minimumsversjon) eller alternativ 
overordnet del 

2. At grunnskolen skal følge KFFs KRLE-plan  
3. Hvilke av kristendomsfagene godkjent for KFF den videregående skolen skal følge 
4. Hvilke av de gjennomgående synliggjøringstilleggene skolen skal følge 
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Skoler som oppfyller kravene som fremgår av godkjenningsvedtaket, og som er gjennomgått over, 
trenger da ikke å sende inn en egen melding til Utdanningsdirektoratet. 
 
KFFs læreplaner er godkjent som en helhet, som beskrevet over. Dersom en skole ønsker å bruke 
bare deler av KFFs læreplanverk og for øvrig legge til egen tekst eller gjøre andre endringer, blir det å 
anse som en helt ny egen læreplan. En slik læreplan vil det måtte søkes om, og 
Utdanningsdirektoratet må gjøre en fullstendig vurdering og godkjenning før den kan tas i bruk. 
 
Vi understreker at det er styret ved den enkelte skoles ansvar å se til at skolen til enhver tid er 
drevet  i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, herunder godkjente læreplaner. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Sine Lund Solheim 
seniorrådgiver 
avdeling for internjuridiske tjenester og private skoler  
telefon: 969 41 605 
 

 
 
 


