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Oppsummering av Udirs
tilsyn med friskoler

Styreledere ved NLMs skoler

Mandag 26.10  kl. 09.30

Hva finner Udir?
● 2020: 38 tilsyn   

– 1  skole uten regelbrudd

● 2019:  39 tilsyn   
– 6 skoler uten regelbrudd

● 2018:  29 tilsyn   
– 4 skoler uten regelbrudd

● 2017:  54 tilsyn   – 3 skoler uten regelbrudd

● 2016:   52 tilsyn  – 0  skoler uten regelbrudd

1

2



25.10.2021

2

Hva finner Udir?

SUM:

212  tilsyn -  14 skoler uten regelbrudd

6,6 % av skolene gjør alt rett!
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Tema 2020-2021 
avsluttet

2021
pågår

Spesialkompetanse ved steiner- og 
montessoriskoler

13 2

Styrets ansvar 14 3
Spesialundervisning 7 0
Skolens økonomiforvaltning 12 4
Gjennomføring av Elevundersøkelsen 21 0
Skolemiljø generelt 1 6
Skolemiljø – tryggheten til elevene under 
koronavirusutbruddet
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Andre temaer i friskoler (grsk og vgs) 2018-2021

● Tiltak (sanksjoner) rettet mot enkeltelever - rettigheter
● Daglig leders ansvar 
● Kompetansekrav til det pedagogiske personalet, 
● Arbeid med læreplaner og individuelle opplæringsplaner
● Gjennomføring av nasjonale prøver (grunnskolen)
● Inntaksreglement og avgjørelser om inntak
● Ordensreglement og vedtak om bortvisning
● Organisering av 1. trinn og tidlig innsats (grunnskolen)
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Tilsyn i 6A-skoler perioden 2014 - 2021

● Skolens økonomiforvaltning   - 5 skoler
● Skolens forvaltningskompetanse – elevers rettigheter og plikter    - 1 

skole

Felles nasjonalt tilsyn 2018-2021 
(Udir i friskoler – statsforvalteren i off. skole)

● Arbeid med elevenes utbytte av opplæringen, 
● Skolebasert vurdering
● Spesialundervisning
● Skolemiljø
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Felles nasjonalt tilsyn 2022 - 2025
(Udir i friskoler – statsforvalteren i off. skole)
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2020

12 tilsyn ang. styrets ansvar, med 5 undertemaer:
● Budsjett, regnskap og informasjon til revisor
● Daglig leder
● Inntak
● Styrets sammensetning og møte- og uttalerett
● Tilstandsrapport

Budsjett, regnskap og
informasjon til revisor

a) Styret skal vedta skolens budsjett.
b) Styret skal vedta skolens regnskap.
c) Styret skal gjøre revisor kjent med friskoleloven, 

forskrifter (økonomiforskriften og særlig 
notekravene presiseres iblant), skolens 
godkjenning og det årlige tilskuddsbrevet. 
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Daglig leder

a) Det er skolens styre som skal ansette daglig leder

Inntak  (1)

a) Styret skal vedta inntaksreglementet.
b) Søknadsfristen skal være lik for alle.
c) Det må fremgå av inntaksreglementet om 

søknadsfristen er endelig eller om skolen fortsetter 
inntaket etter fristen.

d) Inntaksreglementet skal vise hvordan skolen 
prioriterer mellom flere søkere som stiller likt og at 
prioriteringskriteriene bare gjelder ved oversøkning.
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Inntak  (2)

e) Prioriteringskriteriene i inntaksreglementet skal 
være klare, saklige og objektive.

f) Styret skal sørge for at avgjørelser om inntak og 
avslag på inntak er i samsvar med forvaltningsloven 
kapittel IV og V, jf. friskoleloven § 3-1 sjette ledd

g) Skolen skal ikke sette egne krav eller vilkår for å 
kunne søke om eller få skoleplass (gjelder ikke 6A)

Inntak  (3)

g) Avgrensinger i inntaket skal være fastsatt av styret i 
forkant av inntaket.

i) Alle avgjørelser om inntak og avslag om inntak skal 
være i samsvar med skolens inntaksreglement

j) Avslagene på søknad om inntak skal inneholde en 
henvisning til inntaksreglene og til hjemmelen for 
enkeltvedtaket i friskoleloven § 3-1.
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Inntak   (4)

k) Avslagene på søknad om inntak skal inneholde 
informasjon om at det er klagerett, hva som er 
klagefristen, hvem som er klageinstansen og at 
klagen skal sendes til skolen.

l) Alle vedtakene skal inneholde informasjon om 
retten til å se saksdokumentene.

m) Vedtakene skal ikke inneholde begrensninger i 
klageretten.

Inntak   (5)

n) «I informasjonsskrivet står det at klagen også skal 
inneholde "årsaken til at du klager" og "eventuelle 
andre opplysninger". Dette går utover det skolen 
kan kreve av klagen etter forvaltningsloven § 32. 
Skolen kan derfor ikke kreve at en klage skal 
inneholde denne informasjonen». 

(NB! Udirs mal for enkeltvedtak sier dette om klagerett: 
«Du bør også begrunne klagen».)

17

18



25.10.2021

10

Styrets sammensetning og møte- og uttalerett

a) Styret skal oppnevnes i samsvar med vedtektene og 
rettsgrunnlaget for skolens organisasjonsform. 

b) Styret skal kalle inn representant for verts-
kommunen/vertsfylket, elevrådet, foreldrerådet, 
undervisnings-personalet og andre ansatte til 
styremøtene.

Styrets sammensetning og møte- og uttalerett

c) Styret skal sende ut innkallinger og sakspapirer til 
representantene med møte- og uttalerett i god tid 
før styremøtet.

d) Styret skal sende referat fra styremøtene til alle 
representantene med møte- og uttalerett.
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Tilstandsrapport

a) Skolen skal utarbeide en årlig skriftlig 
tilstandsrapport om læringsresultat, frafall og 
læringsmiljø

b) Styret skal drøfte tilstandsrapporten.

Skolens økonomiforvaltning (1)

a) Skolen skal drives i samsvar med kravet om at 
offentlige tilskudd og skolepenger kommer elevene 
til gode. 
NB! Tilbakebetalingskrav der skolen har betalt over 
markedspris for varer eller tjenester kjøpt av 
nærstående selskap
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Skolens økonomiforvaltning (2)

b) Skolen må ha en økonomiforvaltning der tilleggs-
virksomheter samlet sett er selvfinansierte, og 
statstilskudd, skolepenger og inntekter fra 
skolevirksomhet ikke benyttes til å finansiere 
tilleggsvirksomhet. NB! Tilbakebetalingskrav!

c) Skolen må ha en økonomi- og regnskapsforvaltning 
der den fører eget regnskap for hver 
tilleggsvirksomhet.

Skolepenger

a) Styret skal fastsette skolepengesatsen.
b) Styret skal sørge for at skolepengesatsen ikke 

overstiger maksimalt tillatt skolepengesats. 
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EKSTRA

Flere pålegg fra Udir gitt ved tilsyn med diverse friskoler.
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Skolemiljø

a) Daglig leder må sikre at alle som jobber på skolen, 
følger med på ….

b) Daglig leder må sørge for at alle som jobber på 
skolen, griper inn mot  ….

c) Daglig leder må sikre at alle som jobber på skolen, 
varsler ….

d) Daglig leder må sikre at skolen dokumenterer  ….
e) Daglig leder må følge opp at skolen gjennomfører ….

Gjennomføring av Elevundersøkelsen

a) Skolen skal bestille brukernavn til 
Elevundersøkelsen til alle elevene på de 
obligatoriske trinnene.

b) Skolen skal fordele brukernavn til Elevundersøkelsen 
til alle elevene på de obligatoriske trinnene.

27

28



25.10.2021

15

Virksomhetsbasert vurdering 
(tema tidligere år)

a) Skolen må velge tema i den skolebaserte 
vurderingen basert på en bred og samlet vurdering 
av elevenes måloppnåelse.

b) Det skal være bred og representativ medvirkning i 
arbeidet med virksomhetsbasert vurdering.

Avgjørelser om bortvisning av elever (1)
(tema tidligere år)

a) Elever eller foreldre som ikke på annen måte har 
uttalt seg i saken skal varsles før det fattes vedtak 
om bortvisning.

b) Underretningen om enkeltvedtaket skal inneholde 
informasjon om klagefrist, klageinstans og 
framgangsmåten ved klage.
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Avgjørelser om bortvisning av elever (2)
(tema tidligere år)

c) Underretningen om enkeltvedtaket skal inneholde 
informasjon om retten til å se sakens dokumenter.

d) Underretningen om enkeltvedtaket skal inneholde 
informasjon om retten til å be om utsatt iverksetting 
etter forvaltningsloven § 42.

Skolens arbeid med opplæring i fag (tidl. år) 

a) Daglig leder skal sikre at undervisningspersonalet 
knytter opplæringens innhold til kompetansemål i 
det enkelte faget i opplæringen.

b) Daglig leder skal sikre at undervisningspersonalet 
ivaretar elevens rett til å kjenne til mål for 
opplæringen og hva som blir vektlagt i vurderingen 
av elevens kompetanse.

c) Daglig leder skal sikre at opplæringen samlet 
dekker alle kompetansemålene i faget.
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Underveisvurdering  (1)     (tidl. år)

a) Lærerne skal sørge for å involvere elevene i 
vurderingen av eget læringsarbeid.

b) Skolen skal gjennomføre halvårsvurdering midt i og i 
slutten av skoleåret for elever som skal ha karakterer

c) Skolen må sikre at lærerne i halvårsvurderingen gir 
informasjon om elevens kompetanse i fagene og 
veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen 
sin.

Underveisvurdering (2) (tidl. år)

d) Skolen skal ha en innarbeidet fremgangsmåte for å 
sikre at det for elever som ikke får tilfredsstillende 
utbytte av opplæringen, gjennomføres vurdering av 
arbeidsmåter, vurderingspraksis og læringsmiljø.

e) Skolen skal ha en innarbeidet fremgangsmåte for å 
vurdere om elevene har behov for 
spesialundervisning og å sikre at lærerne melder 
behov for spesialundervisning til rektor.
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Styrets system for å vurdere og følge opp at 
kravene blir etterlevd i skolens praksis 
(tidligere år  - krav om «forsvarlig system»)

a) Styret må skaffe seg informasjon om regelverket.
b) Styret må bruke informasjonen til å vurdere om 
skolens praksis er i samsvar med regelverket.
c) Styret må følge opp at skolen innarbeider ny praksis 
dersom dette er nødvendig. 
d) Styret må innhente tilstrekkelig informasjon ofte nok
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