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Kvittering på innsendt høringssvar på Høring
Forlengelse av midlertidige unntak for fag- og
yrkesopplæringen

Høring - Forlengelse av midlertidige unntak for fag- og yrkesopplæringen

Høringssvar fra Kristne Friskolers Forbund

Kristne Friskolers Forbund (KFF) har registrert at departementet har sendt
på høring et forslag til forlengelse av unntak for fag- og yrkesopplæringen
uten at elever i friskoler er omtalt. Det ville vært en stor fordel om
departementet hadde klargjort hvilke regler som gjelder for elever i friskoler
når eller dersom de foreslåtte lov- og forskriftsendringene trer i kraft.

Ang. endring i opplæringsloven

Departementet foreslår ny § 3-1 a i opplæringsloven hvor bestemmelsen
lyder:

Ungdom som blei tatt inn til Vg3 påbygging skoleåret 2020–2021 og skoleåret
2021–2022, har ikkje brukt av retten til vidaregåande opplæring det
skoleåret.

Det foreslås ingen endring i friskoleloven § 3-1. Vi stiller derfor følgende
spørsmål:

Vil bestemmelsen i friskoleloven § 3-1 første ledd , hvor det heter at
friskolene «skal stå opne for alle som fyller vilkåra for inntak i offentlege
skolar», være tilstrekkelig lovgrunnlag til at bestemmelsen i ny § 3-1 a i
opplæringsloven gjelder for elever i friskoler?

Vi ber departementet vurdere om det bør innføres en henvisning til ny § 3-1
a i friskoleloven § 3-1.



Ang. endring i midlertidig forskrift 26. mai 2020 nr. 1061 om tilpasninger i
reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge
av utbrudd av covid-19

Denne forskriften er hjemlet i bl.a friskoleloven § 3-1. Av det forstår vi at ny §
13 og ny § 14 vil gjelde for elever i friskoler. Vi oppfordrer departementet til å
huske å ta dette med når det skal informeres om forskriftsendringen når
den er vedtatt.

Ang. midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og
friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Vi registrerer at intensjonen med det meste av de endringene som nå
foreslås, er å videreføre ordninger som i regelverket nå er begrenset til
skoleåret 2020-2021, bl.a som følge av at den midlertidige loven opphører
01.07.2021.

Vårt spørsmål er som følger:

Hvorfor foreslår ikke departementet en videreføring av bestemmelsene i den
midlertidige forskriften § 12? Denne paragrafen lyder i dag slik:

§12 Midlertidige særregler om inntak i friskoler høsten 2020

Friskoler kan høsten 2020, uavhengig av fastsatt elevtall, ta inn følgende
søkere uten rett til videregående opplæring:

a. Søkere som har vært avgangselever på Vg3 ved den aktuelle friskolen
våren 2020 og som ikke har bestått ett eller flere fag

b. Søkere som tidligere har vært elever ved skolen og som er ferdig med
læretiden våren 2020 og som ikke har oppnådd fag- og eller svennebrev

c. Søkere som er permitterte eller arbeidsledige.

Ved inntak av søkere etter første ledd kan en vurdering av søkerens
formalkompetanse erstatte kravet om en realkompetansevurdering i
friskolelova § 3-1 andre ledd.

Søkere som tas inn etter første ledd, utløser rett til tilskudd. Tilskuddet for
den opplæringen søkeren tas inn på, beregnes på grunnlag av elevtelling per
1. oktober 2020.

Skoler godkjent etter friskolelova § 2-1 andre ledd bokstav f, kan ta inn
søkere etter første ledd uten krav til dokumentasjon av funksjonshemming.
Disse elevene utløser ordinært tilskudd, ikke tilskudd etter særskilte satser
for skoler som driver særskilt tilrettelagt opplæring for funksjonshemmede.

Skal det være konsistens i intensjonen om å videreføre midlertidige regler
fordi korona-situasjonen vil fortsette å prege de unges
utdanningsmuligheter også kommende skoleår, bør de midlertidige
særreglene om inntak i friskoler høsten 2020 forlenges til også å gjelde
inntak i friskoler høsten 2021.



Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.


