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1. Rapport om tilsyn med friskoler i 2020  

Udir har publisert på sin nettside en rapport om tilsyn med frittstående skoler i 2020. Vi regner med 

at Udir har punkter fra rapporten eller andre erfaringer fra tilsynet i 2020 som direktoratet ønsker å 

ta opp med friskoleorganisasjonene. Friskoleorganisasjonene arbeider aktivt med regelverkforståelse 

og lytter gjerne til hva Udir vil peke på som de mest aktuelle forbedringsområdene.  

Vi har merket oss at Udir legger vekt på å gjennomføre treffsikre tilsyn gjennom sin risikovurdering, 

og at det ikke er gjennomført stedlige tilsyn etter 19. mars 2020 grunnet situasjonen med 

koronasmitte. Udir skriver at det var nødvendig og mulig å gjennomføre skriftlig tilsyn med elevmiljø. 

Vi forstår at «skriftlig» her betyr tilsyn uten besøk på skolen.  Det kan framstå som litt uklart om 

dette bare er en vurdering og tilpasning til smittesituasjon eller om Udir vil videreføre denne 

«mulige» tilsynspraksisen også etter at smitteforebygging er lagt bort og at det legges opp til færre 

stedlige tilsyn i framtiden. 

Vi har også merket oss at det er gjennomført 33 tilsyn og at i 12 av disse er det ført tilsyn med 

praktiseringen av styrets ansvar. Det opplyses om at det er funnet 117 brudd på regelverket i disse 

12 tilsynene. Det er lett å anta at detaljeringsgraden er høy med så mange registreringer av 

regelbrudd. Det framgår også av den enkelte rapport fra disse tilsynene.  

Spørsmål: 

Udir påpeker at skolene ikke alltid gjør revisor kjent med «friskoleloven, forskrifter, skolens 

godkjenning og det årlige tilsynsbrevet». Hvilke konkrete minimumskrav setter Udir til å gjøre revisor 

tilstrekkelig kjent med den nevnte dokumentasjonen, og hvordan mener Udir at dette skal 

dokumenteres av styret? 

Kan Udir peke på noen spesielle områder som tyder på at revisor ikke har hatt god nok kjennskap til 

regelverket for friskoler? 

Svar fra Udir: Udir har ingen spesielle formkrav til konkrete minimumskrav for å gjøre revisor 

tilstrekkelig kjent med den nevnte dokumentasjonen, men Udir ser det som rimelig at det sendes en 

mail fra skolen til revisor med henvisning til aktuelt regelverk for friskoler. Det må være underforstått 

at skolen kan dokumentere at denne mailen er sendt.  KFF nevnte at de anbefaler sine medlemmer 

at styret fatter vedtak i egen sak eller i forbindelse med valg av revisor om at rektor sender denne 

mailen siden økonomiforskriften § 8-5 innledes med «Styret pliktat å gjere revisor kjend…» Det ga 

ikke Udir respons på.   



 

Rapporteringsskjema for regnskap 

Vi har fra våre medlemmer fått kopier av skjemaet som skolene i år må fylle ut i forbindelse med 

innsending av regnskap. Vi oppfatter at dette er Udir sin oppfølging av erfaringene med 

regnskapskontrollen som Udir informerte oss om i fjor (for regnskapsåret 2019). 

Friskoleorganisasjonene har ikke tilgang til samme portal (tavla) som friskolene. Vi tror det kunne 

vært nyttig både for skolene og oss om vi fikk kopi i pdf eller word av de spørsmålene på et tidlig 

tidspunkt slik at vi kunne bidratt til rettledning om dette. 

Vi har hatt flere henvendelser om forståelsen av quiz-en. Noen av disse har vært av en art som har 

vært i samsvar med hensikten bak at disse spørsmålene er stilt. Da bør Udir være fornøyd. I noen 

tilfeller har det blitt spurt fordi teksten er så snau at det må leses i annen dokumentasjon for å være 

sikker på hva som menes. Eksempel på en for kort formulering: «Hvis tilretteleggingen har gått med 

underskudd, hvor stort er underskuddet»   

Spørsmål: 

Vi kan tolke skjemaet som svar på hvilke områder Udir mener det er flest feil i regnskapene for 

friskolene. Vi vil likevel høre Udir sin mening om hva som er hovedutfordringen når det gjelder føring 

av årsregnskap og brudd på regelverket, og om det er planer for å videreføre denne form for 

tilleggsspørsmål i forbindelse med innsending av regnskap 

Svar fra Udir: Udir ser først og fremst på skjema som en hjelp til skolene slik at de rapporterer 

regnskap som er mest mulig i samsvar med kravene i forskriften. Det er ingen konkrete planer om 

videreføring og dermed heller ikke om det er spesielle tema som vil bli fulgt opp i kommende år. 

2. En offentlig skole for vår tid 

En ekspertgruppe har avgitt rapporten «En skole for vår tid». Rapporten nevner i en enslig setning at 

det er forskjell på kommuner og private skoleeiere. I rapporten ellers benyttes kommune / 

fylkeskommune og skoleeier som synonymer. Det er ikke på noe punkt vist til aktuelle bestemmelser 

i friskoleloven. Mange av forslagene retter seg mot kommunen eksplisitt og det er ikke reflektert at 

friskoleeiere er i en annen posisjon.  

Vi synes rapporten inneholder flere interessante forslag, og når rapporten kommer på høring vil vi 

benytte anledningen til å markere våre syn og friskoleperspektivet. Vi regner med at Udir også vil 

uttale seg om rapporten. 

Spørsmål: 

Vi regner med at Udir skal uttale seg om rapporten, og kan vi stole på at Udir vil behandle denne 

saken med utgangspunkt i at det også finnes friskoler og at det må finnes løsninger som sikrer 

friskoler samme utviklingsmuligheter som offentlige skoler. 

Svar fra Udir: Udir har hatt arbeidsoppgaver i sekretariatet for utvalget og er dermed ikke i posisjon 

til å levere uttalelse i forbindelse med selve høringen.  Udir framholdt at friskolene skal behandles 

mest mulig parallelt med offentlige skoler i forbindelse med endringer i regelverket som kan komme 

som resultat av dette utredningsarbeidet.  Udir oppfordrer friskolene til å ta del i høringen, og Udir er 

ukjent med når høringen kommer.  

3. Ulike regler for nedleggelse 



Økonomiforskriften til friskoleloven § 9-2 andre ledd har følgende tekst: «Når skoledrifta blir lagd 

ned, kan Utdanningsdirektoratet etter søknad godkjenne at eigedelar og midlar blir overførte til ei 

anna skoleverksemd etter friskolelova.» Det er dermed mulig å søke om å overføre midler etter for 

eksempel en grunnskole til andre grunnskoler, videregående skoler eller skoler godkjent etter 

kap. 6A. I forskrift til friskoleloven kap. 6A står det i § 9-2, andre ledd følgende: 

«Utdanningsdirektoratet kan etter søknad godkjenne at eiendeler og midler overføres til en 

annen skolevirksomhet godkjent etter friskoleloven kapittel 6A.»  Det betyr med andre ord at det 

ikke er mulig å søke om å få overført midler fra en skole godkjent etter kapittel 6A til en 

grunnskole eller videregående skole godkjent etter samme lov. 

Vi mener det er liten grunn til at restmidler fra kap. 6 skoler ikke kan benyttes til grunnskoler 

eller videregående skoler. I og med at disse bestemmelsene uansett er basert på at 

søknadsbehandling i Udir, vil det være nyttig å få en orientering om hva som vil være aktuell 

praksis på dette området. 

Spørsmål: 

Kan vi anta at forskjellige regler kun er et resultat av flytting av kap. 4 i voksenopplæringsloven til 

kap. 6A i friskoleloven og at forskriftens «kap. 4» summarisk har blitt skiftet ut med «kap. 6A»?  

Vi ønsker en orientering om hvilke kriterier som legges til grunn ved søknad om overføring av 

midler ved en nedleggelse. 

Svar fra Udir: Sett ut fra ordlyden i forskriften så kan Udir ikke tolke det på noen annen måte enn 

det er gjort rede for i spørsmålet.  Ved nedleggelse av en 6A skole, så kan ikke midlene overføres 

til andre friskoler, men ved nedleggelse av grunn- og videregående skoler kan det søkes om å få 

midlene overført til en 6A-skole. 

Udir sier at de er usikre på om dette var gjennomtenkt i det tekniske arbeidet som ble gjort da 

kap. 4 i voksenopplæringsloven ble flyttet til friskoleloven kap. 6A, og kan ta spørsmålet opp 

med KD.  

Udir har ikke noen kriterier som kan legges til grunn for en søknad om å overføre midler fra en 

skole til en annen ved en eventuell nedleggelse. Det er laget et skjema der det blir spurt om 

regnskap (samme innhold som er sendt ut i brev tidligere). Udir vil sende det siste vedtaket i en 

slik sak til friskoleorganisasjonene.  

 

4. Lagring av dokumentasjon for å sikre at reglene for behandling av 

klagesaker kan overholdes. 

 

Følgende tolkningsuttalelse er gitt av Udir i brev til fylkesmannen i Vest-Agder 17.11.2009 knyttet til 

forskrift til opplæringsloven § 5-5: 

Tolkningsuttalsle om oppbevaring av eksamensoppgaver (udir.no) 

Forskrift til friskoleloven § 5-5 er helt lik, men har ikke denne tolkningsuttalelsen knyttet til seg. 

Klagefrist ved fastsettelse av standpunktkarakter er fastsatt i forskrift til friskoleloven § 5-5: 

https://www.udir.no/globalassets/upload/lov_regelverk/tolkningsuttalelser_forskrift_opll/5/1/oppbevaring_eksamensoppgaver.pdf


Fristen for å klage på vedtak som gjeld eksamenskarakterar og standpunktkarakterar, er 10 

dagar. 

Fristen for å klage på vedtak om vurdering av den praktiske delen av fag-/sveineprøva og 

realkompetansevurdering er 3 veker. 

Fristen skal reknast frå tidspunktet når meldinga om vedtaket er komen fram til den som har 

klagerett, eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjend med vedtaket. Fristen blir 

avbroten når den som har klagerett, ber om grunngiving for vedtaket. Ny frist gjeld frå det 

tidspunkt klagaren har fått grunngivinga. 

På Udirs side om regelverk og regelverkstolkninger er det ikke oppgitt noen regelverkstolkning til 

denne paragrafen fra friskoleforskriften, jf. 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/friskole/forskrift-til-friskolelova/   

Vårt spørsmål her er hvordan friskoler skal forholde seg til oppbevaring.  I brevet står det : «En klage 

på fastsettelse av standpunktkarakter og eksamenskarakter kan tas under behandling såframt parten 

eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha drøyd med klage etterpå, 

eller det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Klagen kan ikke tas til behandling dersom 

det er gått mer enn ett år siden vedtaket ble truffet, jf fvl. § 31.» 

Dersom det er slik at det er forvaltningslovens regler om at det kan være aktuelt å foreta 

klagebehandling inntil ett år etter vedtak, vil det sannsynligvis kunne gjelde generelt for alle vedtak 

som skolen fatter. Dermed oppstår et behov for å få klarhet i hvilke konsekvenser dette har for 

oppbevaringsplikten.  

Men grunnlaget for en standpunktkarakter er ofte sammensatt, og det er vel urimelig at skolen skal 

ha alle lærers notater lagret i ett år. Det vil vel også generelt være vanskeligere å få medhold på en 

klage på standpunktkarakter ett år etter at den ble satt. I tvilstilfeller vil jo en uavhengig vurdering av 

elevens kunnskaper være aktuelt, men det sier seg selv at dette ikke er en gyldig prøving av 

standpunktkarakteren ett år etter at den ble satt. 

KFF antar at oppbevaringsplikten vil gjelde i følgende saker dersom nevnte tolkning skal legges til 

grunn. 

Friskolelovens § 3 om inntak, permisjon og bortvisning. 

Forskriften til friskoleloven: 

§ 2A-11. Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet. 

§ 3-16. Sluttvurdering i fag. 

§ 3-17. Standpunktkarakterar i fag. 

§ 3-21. Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål. 

§ 3-22. Fritak frå vurdering med karakter i faget kroppsøving. 

§ 3-30. Særskild tilrettelegging av eksamen. 

§ 3-34. Bortvising frå eksamen. 

§ 5-4. Saksgangen ved klage. 

§ 5a-2. Fritak frå opplæring i faget kroppsøving for elevar i vidaregåande opplæring. 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.udir.no%2Fregelverkstolkninger%2Ffriskole%2Fforskrift-til-friskolelova%2F&data=04%7C01%7Claila.enoksen%40nordborg.no%7C3a325f691c104a83f74e08d8cc398a77%7Cd0d583cb2ca04a4291164b5d7ee3d17c%7C0%7C0%7C637483894832901126%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=A%2BSfwYRNbBqrNXzL7RRy%2B75u84HQTkm1ZzyVkhb2USY%3D&reserved=0


§ 5a-3. Godkjenning innan vidaregåande opplæring av tidlegare bestått opplæring i Noreg 

eller i utlandet. 

 

Disse paragrafene berører vel i stor grad spørsmål som handler om hvorvidt skolen har fulgt 

regelverket. Dermed berører spørsmålet lagringsplikten etter økonomiforskriften § 8-6. Her har Udir 

sagt at 10-årsplikten først og fremst gjelder dokumentasjon som viser at tilskuddet er brukt i tråd 

med regelverket.  

 

Sak som kan kreve 
lagring av 
dokumentasjon 

Lagring i ett år 
for å sikre 
forsvarlig 

klagebehandling 

Lagring i 10 år 
etter økonomi-
forskriften § 8-6 

Når slette fordi skolen ikke 
lenger har grunnlag for å 
oppbevare 
personopplysningene? 

Lærers notater som 
grunnlag for å sette 
standpunkt i atferd og 
orden 

?  Etter at 10-dagersfristen for 
klage er gått ut? Eller etter et 
år? 

Eksamensbesvarelse x  Etter at ettårsfristen er gått 
ut 

All dokumentasjon 
knyttet til 
opplæringstilbudet til 
elev med lese- og 
skrivevansker 

  Slettes aldri, skolen har 
«berettiget interesse» i å 
oppbevare dokumentasjonen 
i tilfelle søksmål senere. 

Vurderinger knyttet til 
handel med nærstående 

 x Etter at det har gått «ti år 
etter utgangen av det 
skoleåret det gjeld». 

 

Spørsmål: 

Våre spørsmål framgår av teksten ovenfor. Hvilke regler gjelder for oppbevaring av dokumentasjon. 

Svar fra Udir: Reglene er like relevante for friskoler. Udir er enige i at det er vanskelige avgrensninger 

på dette området, men kan ikke legge fram klare og detaljerte regler om hva som skal lagres i 10 år. 

Udir har tidligere anbefalt at deler av arkivloven skal gjelde for friskolene. Det vil ha betydning for 

hjemmelsgrunnlaget. 

KFF som stilte dette spørsmålet, konkluderer etter dette svaret med at skolene har et betydelig rom 

for skjønnsmessig vurdering. KFF vil vurdere om det vil bli lagt inn noen konkrete forslag til 

lagringstider for enkelte typer dokumenter i IK-friskole.  

7. Privatisteksamen i fag på vgs som er etter friskolens egne læreplaner 

Et konkret eksempel er fag i kristendom som er godkjent av Udir og en del av synliggjøringen for 

friskoler godkjent etter § 2-1 a) livssyn. Det kan tenkes lignende eksempler fra andre 

godkjenningsgrunnlag. 

Når det gjelder kristendomsfag, kan det i gitte tilfelle være behov for å gjennomføre 

privatisteksamen. Ifølge de godkjente læreplanene har friskolene ikke anledning til å gjøre det. Vi har 



imidlertid fått informasjon om at Trøndelag fylkeskommune har gjort dette tidligere etter de gamle 

planene. (eg. Sør-Trøndelag)  

Spørsmål: 

Kan fylkeskommuner ta ansvar for å avholde privatisteksamen i fag etter friskolenes egne læreplaner 

og som fylkeskommunen derfor ikke gir opplæring i?  

Svar fra Udir: I forbindelse med fagfornyelsen har Udir poengtert at privatisteksamener på friskolene 

ikke er lov. Fylkeskommunen kan ikke og har ikke lov til å ta på seg ansvaret for privatisteksamener 

for friskoler i fag som det er vist til i spørsmålet.  

Tilleggsspørsmål: Kan de internasjonale skolene arrangere egne eksamener?  

 

Svar fra Udir: Internasjonale skoler må forholde seg til det grunnlaget de er godkjent for, dette må 

undersøkes med IBO.  

8.  Hva skjer med tilskuddsordningen for grunnskolene?  

Udir har informert oss og forklart om årsaken til at modellen for tilskuddsberegning til grunnskolene 

ble lagt til side i forbindelse med budsjettet for 2021. Videre har KD lagt opp til at det skal utvikles en 

ny beregning med mål om å ta den i bruk i budsjettåret 2023.  

Udir har nylig informert oss om at arbeidet med å utrede nye modeller settes i gang og at BDO er 

engasjert til utredningsarbeidet. Vi vil selvsagt være med i en referansegruppe slik Udir skisserer i 

mail til oss.  

Spørsmål: Siden BDO allerede er gitt et oppdrag her, vil vi gjerne ha en kopi av oppdragsbrevet BDO 

har fått. Videre vil det være fint med noe mer utfyllende informasjon om hvordan arbeidet legges opp 

og hvem som ellers involveres. 

Svar fra Udir: BDO har fått mandat der de skal komme med forslag til flere modeller, blant annet 

finne et nytt knekkpunkt og nye satser. Modellene skal være robuste og transparente for skolene. 

Metodisk tilnærming: Vi vil innlede samtaler med referansegruppa. Utarbeide alternative modeller. 

Innhente historiske data. Det vil bli referansegruppemøte før sommeren. Udir har oversendt oss 

oppdragsbrevet fra KD til Udir. 

9. Utgifter knyttet til smitteverntiltak 

Friskoleorganisasjonene NFFL, KFF, Montessori Norge og Steinerskoleforbundet organisert i 
Friskolenes Kontaktforum, arbeidsgiverorganisasjonen Abelia med Forum for friskoler og 
arbeidsgiverorganisasjonen Virke sendte et brev datert 16.03. til KD. Det handler om utbetaling av 
tilskudd til å dekke kostnader knyttet til smitteverntiltak. Vi har ikke fått svar på dette, og vi regner 
fortsatt med at det er KD sin oppgave å besvare vår henvendelse. 
 
Spørsmål: 
Vi vil likevel spørre om Udir som sannsynligvis har oppgaven med å fordele midler til smitteverntiltak, 
er kjent med denne henvendelsen, og videre om Udir har aktuell informasjon å gi oss i denne saken og 
i det hele tatt om økonomiske rammebetingelser knyttet til kostnadsdekning for smitteverntiltak ved 
friskolene.   
 
Brevtekst sendt KD 16.03.2021.  



 
Friskoleorganisasjonene viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 11.03.2021 om merutgifter for 
smitteverntiltak. Vi setter pris på at friskoler vil få dekket “merutgifter som følge av covid-19-
pandemien, på om lag samme nivå per elev som i den offentlige skolen”. Men friskolene trenger mer 
forutsigbarhet om den kompensasjonen som vil bli gjort. Det er bakgrunnen for dette brevet.  
Konkret ber vi om en mer målrettet kompensasjon for utgiftene knyttet til nødvendige tilleggslokaler. 
Friskoler er selvstendige rettssubjekter med liten mulighet til å opparbeide stor egenkapital. Mange 
skoler er selveiende (stiftelse, forening), men også der andre selskaper eller organisasjoner eier 
skolene, vil eier normalt ikke gi lån til driftsutgifter i skolen siden dette er risikoutsatte lån. Aksjeeiere 
e.l. har jo heller ikke anledning til å ta ut overskudd fra skolen. Det betyr at friskoler i liten grad kan 
forskuttere store utgifter som det ventes skal bli refundert.  
Dette står i motsetning til offentlige skoler som har skoleeiere med store budsjetter og som ikke kan 
gå konkurs. Denne forskjellen mellom offentlige og frittstående skoler gjør at likebehandling av 
kompensasjon til disse kan føre til at elever ved de frittstående skolene ender med å få et langt 
dårligere tilbud enn elevene i offentlige skoler. Et likeverdig tilbud til alle elever forutsetter at 
departementet sikrer en kompensasjon til friskoler som står i forhold til utgiftene.  
Departementet skriver at kommuner og fylker vil bli kompensert for merutgifter knyttet til 
barnehager og skoler som en del av den samlede kompensasjonen for kommunesektoren, og at 
friskoler vil kompenseres på “om lag samme nivå”. Det betyr at friskolene vil bli kompensert med 
utgangspunkt i de offentlige skolenes behov, uten at det blir gjort særskilte vurderinger av 
friskolenes behov.  
Denne løsningen kan vise seg å være lite målrettet dersom skolene følger oppfordringen om å leie 
ekstra lokaler. Dette vil være en meget stor utgift, men skolens nåværende lokaler og leieprisene i 
det aktuelle området vil påvirke størrelsen. En kommune vil noen ganger kunne omdisponere egne 
lokaler slik at det ikke påløper nye utgifter, men friskoler vil i de fleste tilfeller ikke ha denne 
muligheten. Det vil på denne måten kunne oppstå store forskjeller i skolenes kostnader knyttet til 
nødvendige tilleggslokaler. For kommuner kan kostnadene utjevnes mellom mange skoler, mens 
friskoler er langt mer sårbare.  
Friskoleorganisasjonene ber om at utgifter til nødvendige tilleggslokaler kompenseres krone for 
krone etter attest fra revisor.  
I tillegg til refusjon for nødvendige tilleggslokaler, har friskolene behov for klarhet og forutsigbarhet 
også når det gjelder kompensasjon for øvrige ekstrakostnader på grunn av smitte-situasjonen. Det er 
viktig at denne innrettes på en måte som gir trygghet for at rimelige utgifter dekkes.  
Vi er kjent med at det i forbindelse med Statsbudsjettet for 2021 ble vedtatt at friskoler får en sum til 

dekning av ekstra kostnader i forbindelse med smitteverntiltak. Vi forstår det nå slik at det vil bli 

bevilget mer penger til friskolene til tiltak som f.eks. ekstra vikarbruk. Det er svært viktig at friskolene 

får vite hvilket ekstrabeløp som skolene kan regne med å få til ekstra bruk av vikarer. 

I brevet til friskoleorganisasjonene oppfatter vi at departementet skriver at kravet i friskoleloven § 2-
4 om at skolens lokaler må ligge samlet, kan fravikes. Dette er positivt og vil gjøre det lettere å finne 
lokaler.  
Friskolelovens § 2-4 inneholder også et krav om at lokalene må godkjennes av departementet. Vi ber 
om en klargjøring av om departementet mener friskolene må søke om å få ta i bruk nødvendige 
tilleggslokaler.  
 
Svar fra Udir: Brevet fra friskoleorganisasjonene til KD sendt i mars har ikke Udir kjennskap til. Det er 
Udir som har fordelt midler tidligere, så det antas at Udir også vil få ansvaret for ordningen framover.   
 
 
 
Om midlertidig særregler om inntak i friskoler høsten 2020.  



Svar fra Udir: Gjelder søkere uten rett og det finansieres annerledes enn vanlig tilskudd. Udir ønsker 
å vite omfanget av dette opp mot skolestart og det vil bli sendt spørsmål til skolene om de har tatt 
inn elever etter § 12 i Midlertidig forskrift om tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og 
videregående opplæring som følge av utbrudd av covid-19.  
Udir har laget oppdatert informasjon med vilkår for inntak som ligger på udir.no. Tilskuddet blir 
utbetalt både høst og vår (ikke bare høst som i fjor). Rapporteres høst og vår. Det er KD som har satt 
rammene, dette gjelder for bare ett år.  
 
 

10.  Elever sin rett til gratis skoleskyss fra en nabokommune 

Ifølge gjeldende lover og regler og Udir sitt rundskriv "Retten til skyss Udir-2-2019" så har elever rett 

til skyss til og fra skolen av ulike grunner. 

lang skolevei 

særlig farlig eller vanskelig skolevei 

båttransport, eller 

funksjonshemning eller midlertidig skade eller sykdom 

 

Dette gjelder også for friskoler, men er avgrenset til skyss fram til kommunegrensen for barn 

som er bosatt i en annen kommune enn der skolen ligger. Allikevel så opplever iblant 

foreldre å få avslag på søknad om skoleskyss, selv om de tilfredsstiller de fastlagte kriteriene. 

Vedlagt følger et eksempel fra Lunner kommune. De begrunner avslaget med at: 

 

"Valg av privat skole er gjort på eget initiativ og ønske fra elevens foresatte/foreldre, og gir 

derfor ingen rett til skoleskyss dekket av kommunen." 

 

De utdyper dette videre ved å skrive: 

"I dette tilfellet av skolebytte, er det foreldrene/foresatte som i samarbeid med sine barn 

har valgt å flytte skoletilbudet fra offentlig til privat skole. Et slikt grunnlag for skolebytte gir 

dessverre ikke rett til skoleskyss dekket av kommunen." 

 

Se for øvrig det vedlagte avslagsbrevet hvor de blant annet viser til Opplæringsloven og 

rundskriv Retten til skyss Udir-2-2019. Tilsvarende brev er sendt til flere foreldre fra samme 

kommune. Generelt vil en slik tolkning i praksis bety at retten til gratis skoleskyss er avhengig av 

velviljen til den enkelte kommune, og ikke lenger være en reell rett. 

Spørsmål 

Hva er Udir sin tolkning av regelverket når det gjelder elever som går på friskoler sin rett til gratis 

skoleskyss? 



Hvordan vurderer Udir tolkningen foretatt av den omtalte kommunen i denne saken.  

 

 
 
Svar fra Udir: Dersom noen elever velger å gå på en friskole (hele landet er inntaksområde) da har 
man rett til skyss til kommunegrensen. Dersom en elev ikke får denne rettigheten, må vedkommende 
(foresatte) klage til statsforvalteren.  
 
Mats Petter Sydengen: Det er fylkeskommunen som er vedtaksinstans ved lang skolevei. Kommunen 
må betale refusjon til fylkeskommunen.  
 
 
 

11. Krav om å levere tilbud om SFO til barn som krever ekstra ressurser 

Vi har et spørsmål om SFO i friskoler og dekning av kostnader for elever med ekstra behov. 

Dette med utgangspunkt i en skole, men som er representativ for friskoler generelt. 

  

Først litt generell bakgrunnsinformasjon: 

Det er ikke noe krav om at friskoler skal ha et SFO tilbud 

Friskoler skal ikke finansiere SFO fra statstilskudd og skolepenger og SFO må derfor være 

selvfinansierende 

Om skolen velger å ha SFO er det andre sentrale bestemmelser i opplæringsloven som 

gjelder for en friskoles SFO-drift og som skolen må sikre. For eksempel gjelder 

bestemmelsene om elevenes rett til et godt og trygt skolemiljø etter opplæringsloven kap. 9 

A også for SFO ved friskoler, se opplæringsloven § 9 A‐1, jf. § 2‐12 og friskoleloven § 2‐4. 

  

Den aktuelle skolen har en elev med store behov som får ressurser til å dekke den vanlige 

skoledagen som er refundert fra elevens hjemkommune. Hjemkommunen kan selvfølgelig 

frivillig tilby å dekke kostnader for ekstra ressurser i SFO ved friskoler, men vår erfaring er at 

dette skjer svært sjeldent og det er heller ikke tilfellet her. Siden SFO skal finansiere seg selv 

har det et begrenset budsjett og er sårbar for ekstraordinære kostnader. Derfor har SFO i 

friskoler ofte ikke økonomi til å dekke ekstra ressurser for enkeltelever. 

  

Spørsmål 

Når en friskole først velger å ha et SFO tilbud, må dette automatisk være åpent for alle elever 

som går på skolen eller kan man takke nei til elever i tilfeller hvor man for eksempel ikke kan 

sikre elevenes rett til et trygt og godt skolemiljø? 



• Eller kan man alternativt ha som inntaksvilkår (f.eks. i SFO vedtektene) at ressurser 
som kreves til å dekke eventuelle individuelle ekstra behov må dekkes eksternt (f.eks. 
enten av elevens hjemkommune eller av de foresatte)?  

• Vil en slik bestemmelse kunne regnes som diskriminerende? 
 
 
Svar fra Udir: 
Kommune har ifølge opplæringsloven en plikt til å ha SFO som et tilbud i kommunen, det er ikke noe 
krav om antall plasser. Friskoler har ingen plikt til å tilby SFO, men det er lovlig tilleggsvirksomhet. 
Dersom SFO ved en friskole får et barn som har store behov, vil det utløse store kostnader, og 
spørsmålet er om en friskole kan si nei til en ressurskrevende elev, eventuelt sette spesielle 
inntaksvilkår der det vil være mulig å takke nei til elever som skolen ikke kan gi et godt tilbud til. Udir 
har forståelse for at dette er en vanskelig situasjon. De ønsker ikke å konkludere i saken siden det 
ikke er noe tydelig regelverk, men henviser til at diskrimineringsloven gjelder generelt. Udir vil ta 
saken opp med KD.  
 
 
Linda Eklund Bræin orienterte om kompetansepakkene som er tilgjengelig for alle.  

Hedda Huse orienterte om rammeplanen for SFO. Den ble fastsatt og offentliggjort 9.6. Den nye 

rammeplanen for SFO er hjemlet i opplæringsloven. Det er frivillig for skolene om de vil tilby SFO og 

om de vil bruke rammeplanen. Den ligger publisert på Udir.no sammen med støtte og 

veiledermateriell. Det er lagt vekt på å gi god støtte til kompetanseutvikling. 

Udir opplyser fra KD:  

Tolkningsbrevet om friskoleloven §3-6 vil komme før sommeren.  

Med grunnlag i Oxfordrapport om skoler godkjent etter friskoleloven § 2-1 f) har Udir fått i oppdrag 

innen 1.11.2021 å gi en helhetlig gjennomgang av forskrifter og tilskuddsordningen. Udir vil på egnet 

måte innhente friskoleorganisasjonenes synspunkt underveis. (Brev om oppdraget blir ettersendt.)  

 


