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         Oslo, 15.01.2021 

 

 

Høringsuttalelse til høringsnotat vedlagt høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet, 

ref.: 20/6068; «Høring om forslag til endringer i friskoleloven om opplæring som 

gjennomføres uten at læreren er til stede sammen med eleven (fjernundervisning).» 

 

Kristne Friskolers Forbund (KFF) viser til brev fra Kunnskapsdepartementet datert 3. 

desember 2020 med tittelen: «Høring om forslag til endringer i friskoleloven om opplæring 

som gjennomføres uten at læreren er til stede sammen med eleven (fjernundervisning).». 

KFF takker for muligheten til å komme med sin uttalelse på vegne av sine medlemmer. KFF 

har 117 medlemsskoler på grunnskoleområdet og videregående nivå godkjent etter 

friskoleloven § 2-1 samt 20 skoler godkjent etter friskoleloven § 6A-1. Vi har fått tid til en 

intern høringsrunde selv om høringsfristen var relativt kort, og vi oppfatter at det er tilslutning 

til uttalelsen fra våre medlemmer som dermed avstår fra å gi svar direkte.  

 

KFF er positive til at det utvikles størst mulig parallell lovgivning for friskoler og offentlige 

skoler. KFF oppfatter at det er enighet om at friskoler skal ha rammebetingelser som gjør det 

mulig å gi et opplæringstilbud som er jevngodt med det som offentlig skole tilbyr. Spørsmålet 

om jevngodhet gjelder i realiteten derfor ikke bare læreplaner, men i stor grad også 

økonomiske og juridiske rammebetingelser.  

 

KFF vil benytte anledningen til å gi vår støtte til dagens utforming av lovgrunnlaget med en 

opplæringslov og en egen lov for frittstående skoler. Vi mener at både nødvendige 

likhetsprinsipper, men også særegenheter, best kan ivaretas med to separate lover. 

Gjennom parallelle bestemmelser i disse to lovene, henvisninger til opplæringsloven i 

friskoleloven eller spesielle bestemmelser som er nødvendig for å ivareta ulikhetene, er det 

mulig å legge til rette for at elevene i brei forstand får jevngode og likeverdige tilbud.     

 

KFF har merket seg at denne høringen kommer som en følge av at forslag i NOU 2019:23 

knyttet til at bestemmelsene om fjernundervisning i opplæringsloven nå skal legges fram som 

et eget lovforslag. Planen er å gjøre de aktuelle lovendringene gjeldende fra skolestart 

høsten 2021. Som en konsekvens av dette ønsker KD å fremme tilsvarende forslag om 

lovendringer i friskoleloven.  

 

KFF benyttet anledningen til å gi uttale om blant annet omtalen av fjernundervisning i NOU 

2019:23. Vi gjentar ikke vårt tidligere innspill her, men vi vil her komme med noen utdypinger 

til vilkårene og forslag til endringer som er gjengitt i høringsnotatet. 

 

Vilkår 1 effektiv kommunikasjon 

 

KFF vil understreke det grunnleggende ved at undervisningen foregår på skoleanlegget. Nær 

kontakt mellom elever, lærere og andre ansatte, er en særdeles viktig og helt nødvendig 

forutsetning for å nå skolens målsetting hvor kjernen en best mulig opplæring for den enkelte 
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elev. Dette inkluderer at elever må trives og oppleve seg inkludert og sett. Fjernundervisning 

vil derfor kun være et supplement til undervisning hvor lærer og elever er samlet og vil bli 

benyttet kun så langt det er hensiktsmessig. 

 

KFF mener KD bør benytte anledningen til å gi en klarere presentasjon i proposisjonen av de 

konkrete situasjoner hvor fjernundervisning kan være aktuelt. Vi vil særlig oppfordre til en 

klarere distinksjon mellom ulike situasjoner hvor fjernundervisning skal kunne anvendes og 

mer presist hva som skal ligge til grunn for valget.  

 

Det er særlig viktig å skille klart mellom følgende situasjoner: 

 

A. Når skolen velger å undervise hele klassen/elevgruppen med fjernundervisning i 

stedet for undervisning hvor lærer og elever er samlet.  

Dette kan være aktuelt i følgende situasjoner: 

o Når skolen ikke har rett faglig kompetanse og samarbeider med andre skoler 

om tilbud i et klassefag. I slike situasjoner kan det være nærliggende at 

undervisningen organiseres felles for elever fra flere skoler. 

o Når det er utenforliggende grunner til at fjernundervisning erstatter 

undervisning på skolen slik som for eksempel under den pågående 

pandemien. 

B. Når enkeltelever av utenforliggende årsaker som for eksempel sykdom, har behov for 

å følge klassens undervisning og hvor fjernundervisningen i all vesentlighet gis ved å 

koble eleven til klasserommet med robot eller tilsvarende teknisk utstyr. 

C. Når enkeltelever trenger hjemmeundervisning som er spesielt tilrettelagt for 

vedkommende og ikke direkte speiler undervisningen i klassen. Dette er situasjoner 

som krever egne ressurser og som til forskjell fra i dag gjør det mulig for eleven å ha 

en tilhørighet til en skole og dermed visse situasjoner større mulighet til å komme 

tilbake i klassesituasjon. 

 

 

Fjernundervisningstiltak under punkt A anser vi som relativt ukomplisert for skolene å 

håndtere. Under punkt 5 nedenfor har vi imidlertid påpekt at forslaget til lovendring er 

utilstrekkelig dersom friskoler skal kunne benytte fjernundervisning på linje med offentlig 

skole og på en effektiv måte. 

 

Når det gjelder fjernundervisning etter punkt B, ser vi at det oppstår en rekke 

problemstillinger knyttet til personvern. Det gjelder både lærer og elever som er til stede i 

klasserommet og elevene som befinner seg på en elektronisk plattform. Dette er berørt i 

notatet, men vi synes myndighetene må kunne gi klarere standarder for håndtering av slike 

situasjoner og ikke bare overlate til skolene å finne ut av dette. Det gjelder også i de andre 

situasjonene, men der er problemstillingene noe enklere. 

 

Punkt C reiser noen problemstillinger i forhold til gjeldende regelverk som vi ikke kan se er 

drøftet i forhold til friskolene. For det første må det klargjøres at individuell fjernundervisning 

kun er en forpliktelse for skolen når det er fattet vedtaket om det og kostnadene dekkes på 

linje med spesialundervisning ellers. KFF oppfatter at det er kommune/fylkeskommune som 
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har ansvaret for undervisning av elever som oppholder seg i helseinstitusjoner over lang tid. 

Mulighetene for fjernundervisning gjør det mulig for skolen som vedkommende eventuelt er 

knyttet til, å ta ansvar for denne undervisningen. Det vil i mange tilfeller være et bedre 

utgangspunkt for god kontinuitet. Vi savner en drøfting av om disse reglene er tenkt endret 

når de juridiske rammene endres. 

 

Etter ¾ år med korona har flere av våre medlemmer fått erfaring med enkelte 

foreldre/foresatte som ønsker fjernundervisning spesifikt for sitt barn alene. Regelverket 

knyttet til pandemien har skapt en forventning hos mange elever/foreldre om at skolen må 

sørge for en fullgod hjemmeundervisning (=fjernundervisning) når det er et utenforliggende 

behov. Vi er ganske sikre på at dette vil være en vedvarende forventning fra enkelte foreldre 

også i en normalsituasjon. 

 

KFF mener det er behov for en tydeligere klargjøring av om hjemmeundervisning skal bli et 

vanlig tiltak for elever og foreldre som mener dette er et behov (for eksempel elever med 

angst eller former for skolevegring) eller om det fortsatt skal være krav om formalisering 

gjennom vedtak om spesialundervisning når denne form for undervisning er begrunnet av 

PPT.   

 

Vilkår 2 – Gode grunner til å gjennomføre  

 

KFF sine medlemsskoler er opptatt av at normalløsningen skal være at undervisningen 

foregår ved fysisk frammøte og at fjernundervisning skal være et unntak. På en rekke 

fagområder er ikke fjernundervisning i det hele tatt et aktuelt alternativ.  

 

KFF mener at fjernundervisning kan være aktuelt særlig i tilfelle hvor den stedlige skolen 

mangler spesialkompetanse innen spesielle fagområder, f.eks opplæring i andre språk enn 

de vanligste. Dette vil bidra til at små videregående skoler kan ha større bredde på sitt 

fagtilbud.  

Det er mulig å se for seg ulike former for hybridløsninger hvor lærere ved flere skoler 

samhandler med sine elever og hvor lærere utfyller hverandre og utvikler god pedagogikk og 

godt faglig nivå i ulike former for samhandlinger.  

I sitatene fra NOU 23:2019 som er tatt inn i høringsnotatet, vises det til mulighetene for å gi 

et mer fleksibelt tilbud til elever som er hjemme på grunn av sykdom. KFF mener at 

oppfølging av elever som er hjemme på grunn av sykdom må gjøres på en enkel måte når 

det er snakk om kortvarige fravær. Vi er tvilende til om denne formen for oppfølging skal 

omtales som fjernundervisning. Når det gjelder langvarige fravær, vil det være nødvendig 

med egne ressurser for å følge opp fjernundervisningen av disse elevene. Det må som nevnt 

avklares hvordan slik langvarig fjernundervisning skal finansieres. Dette oppfatter vi er 

fylkeskommunens ansvar i dag også for grunnskoleelever.  

 

 

Vilkår 3 – Trygg og pedagogisk forsvarlig 
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KFF mener at «trygg og forsvarlig» i stor grad har med omfang å gjøre og med hvordan 

eleven er etablert i skolemiljøet med klassekamerater og lærere som vedkommende er kjent 

med. Vi mener vilkåret må sees i en sammenheng med elevens situasjon samlet sett.   

 

 

Merknad til punkt 3.3. – Særlige forhold ved friskoler 

 

KFF mener at KD kan være trygg på at friskolene vil håndtere adgang til fjernundervisning på 

en måte som er til beste for elevene. For friskolene vil det alltid være viktig å gi elevene en 

best mulig opplæring i samsvar med målene som gjelder for opplæringen og 

skolevirksomheten. Det er et grunnleggende motiv for etablering av skolene og en 

nødvendighet for at skolenes tilbud blir benyttet og at skolene opprettholder elevgrunnlaget 

på sikt. Vi oppfatter at KD deler dette synet. 

 

Våre medlemsskoler er opptatt av at skole foregår på skoleanlegget i fysisk møte mellom 

elever og skolens ansatte. KFF vil se det som uheldig om det skulle utvikle seg en praksis 

hvor skoler i for stor grad baserte seg på fjernundervisning og hvor oppmøte på skolen blir 

en sekundær løsning. Vi kan ikke se at det er tydelige begrensninger for en slik utvikling med 

lovforslaget slik det foreligger. Vi er opptatt av at friskoler både skal ha mulighet til å gi 

jevngode tilbud med offentlig skole og ha rom for å utvikle løsninger som er til fordel for 

opplæringen. For å sikre at utviklingen er til elevens beste, foreslår KFF et punkt enten i § 3-

4c eller § 1-2, nytt tredje ledd, som klargjør dette selv om det er en rekke andre krav i 

friskoleloven som gjør det mulig å stanse misbruk av muligheten til fjernundervisning.  (Se 

forslag nedenfor.) 

 

Vi støtter prinsippet om like rammevilkår for offentlige og frittstående skoler. For å oppnå like 

rammevilkår må regelverket åpne for at friskoler kan selge opplæringstjenester. Dette har vi 

konkretisert under punkt 5.  

 

Skoler godkjent etter kap. 6A i friskoleloven er ikke omfattet av forslaget i denne høringen. 

KFF mener at det kan være gode grunner til å gi mulighet for fjernundervisning også for kap. 

6A-skolene på lik linje med andre skoler godkjent etter friskoleloven. KFF mener at det vil 

være hensiktsmessig at kap. 6A skoler har rammebetingelser på linje med øvrige skoler 

godkjent etter friskoleloven.   

 

KFF er opptatt av at heller ikke kap. 6A-skoler skal utvikle seg i retning av institusjoner som 

er basert på fjernundervisning. Vi mener at lovverket på indirekte måte vil sikre at så ikke 

skjer selv om det åpnes for fjernundervisning på linje med for eksempel frittstående 

videregående skoler. Vi mener at det i visse tilfeller, vurdert etter vilkårene, kan være aktuelt 

med et større omfang på fjernundervisning for en kap 6A-skole enn for eksempel for 

videregående skole. Se ellers vårt forslag om å lovfeste at fjernundervisning skal utgjøre en 

mindre andel av den samlede undervisningen. Fjernundervisning kan gis en avgrensning ved 

å forskriftsfeste at undervisningen hovedsakelig skal foregå på skoleanlegget. 
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Merknad til punkt 3.4. – Personopplysningsloven 

 

KFF forventer at KD er mer konkret i proposisjonen om de praktiske rammene for 

fjernundervisning i skolen. Vi er klar over at den tekniske utviklingen går raskt og at det ikke 

er mulig å forutse problemstillinger som vil oppstå med teknologi vi ikke kjenner til i dag. Vi 

forventer derfor at en beskrivelse av hvilke praktiske rammer for fjernundervisning som bør 

gjelde i skolen må beskrives basert på dagens teknologi. Vi mener det ikke er tilfredsstillende 

at problemstillinger om personvern adresseres videre til Datatilsynet slik eksempelvis Udir 

gjør i sitt skriv om «Bruk av robot i opplæringen». Vi mener KD som ansvarlig for 

skolevirksomheten, må utgreie hvilke ansvarsforhold som gjelder og at dette ikke kan 

overlates til hver enkelt skoleeier å finne ut av.  

 

 

Merknader til punkt 4. Økonomiske konsekvenser 

 

Dersom fjernundervisning medfører at skoletimer må holdes både lokalt og som 

fjernundervisning, vil det gi en betydelig kostnadsøkning. Det er slik friskolene i dag erfarer 

myndighetenes krav til å gi fjernundervisning til elever som er hjemme grunnet sykdom, 

karantene o.l. Det er stor grunn til å tro at hjemmeundervisning av enkeltelever på medisinsk 

eller miljømessig grunnlag vil bli et krav som skolene må innfri. KFF forutsetter at slik 

undervisning skal gis separat og at dette vil medføre økte kostnader som må dekkes 

særskilt. 

 

Merknader til punkt 5. Lovendringen 

 

KD foreslår å stryke «fjernundervisning» i friskoleloven § 1-2, tredje ledd. KFF støtter denne 

løsningen. KFF mener dessuten at hele tredje ledd bør strykes. Friskoleloven med forskrift 

gir så ettertrykkelig skolestyret og skoleledelse ansvar for at elevene mottar opplæring i 

samsvar med læreplanene i fagene. Dette ansvaret er det ikke mulig å etterleve dersom 

opplæringstjenestene kjøpes fra andre / annet rettssubjekt i betydning av å gi fra seg 

kontrollen med opplæringen. Ny § 5-2a om internkontroll er med på å understreke at skolen 

er ansvarlig og at det ikke er mulig å etterleve kravene her i en løsning hvor skolen kjøper 

opplæringstjenester på en slik måte som begrensingene i denne bestemmelsen er tolket.  

 

Det er på det rene at kjøp av opplæringstjenester omtalt i § 1-2 tredje ledd, ikke gjelder 

innleid undervisningspersonale så lenge disse har samme rapporteringskrav til skolens 

ledelse som ansatte og at det er skolen som er ansvarlig for undervisningen som gis. 

Fjernundervisning åpner for at skoler i større grad både vil kjøpe og selge tjenester knyttet til 

fjernundervisning, blant annet i fag som hver enkelt skole ikke har mulighet til å tilby i egen 

regi. Kjøp av tjenester er lovlig etter friskoleloven, men salg av undervisningstjenester er ikke 

tillatt. Dette forbudet kan omgås ved at ansatte må forholder seg til ulike arbeidsgivere. Det 

mener vi er en uryddig ordning som er lite ønskelig både for skolene og for arbeidstakere.   

 

KFF foreslår derfor at lovverket endres slik at salg av undervisningstjenester til andre 

godkjente skoler (friskoler og offentlige) blir mulig. Dette er nødvendig dersom vi skal få en 

ordning som er parallell til offentlige skoler og opplæringsloven hvor det ikke er et tilsvarende 
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hinder. En slik endring kan gjøres ved at det tilføyes et nytt punkt i § 7-1 i økonomiforskriften 

til friskoleloven som begrenser dette til fjernundervisning i fag som er på timeplanen ved 

egen skole. 

 

KFF sitt forslag: 

§ 7-1 m) fjernundervisning av elever ved andre skoler i fag som skolen også tilbyr egne 

elever.  

  

KFF fremmer ikke alternativ tekst til § 3-4c. KFF mener at denne bestemmelsen kan 

reflektere også følgende forhold: 

 

- Elevens plikt til å delta i fjernundervisningen som skolen legger opp til. 

- Enkeltelever skal ikke motta fjernundervisning over lang tid uten at det er fattet vedtak 

i kommunen/fylkeskommunen om at det er behov for slik opplæring. 

- Skolen har ikke plikt til å gi fjernundervisning utenom de tilfellene hvor det er fattet 

vedtak. 

- En begrensning i omfanget av bruk av fjernundervisning. KFF foreslår følgende enten 

som eget ledd i § 3-4c eller som nytt tredje ledd i § 1-2: «Fjernundervisning er tillatt 

når vilkårene er innfridd, og den skal utgjøre en mindre andel av den samlede 

undervisningen.» 

 

 

KFF mener KD bør være tilbakeholdne med bruk av forskriftshjemmelen for rapportering og 

dokumentasjon av fjernundervisning. Belastningen med dagens samlede rapporteringskrav 

er allerede betydelig. Salg av opplæringstjenester i forbindelse med fjernundervisning, vil 

automatisk bli rapportert gjennom gjeldende krav til regnskapsrapportering. 

 

Bruk av fjernundervisning for hele klasser/grupper er langt på vei på linje med bruk av andre 

virkemidler som øvinger i fag, skoleturer, utferder, praksisopphold og lignende. Vi kan ikke se 

at det er behov for å rapportere om bruk av fjernundervisning spesifikt, men skolene må 

være i stand til å gjøre rede for hvordan undervisningen er gjennomført ved et tilsyn.    

 

 

Kristne Friskolers Forbund (KFF) 

Jan Erik Sundby 

generalsekretær 


