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Høringsuttalelse fra KFF  
 

Endringer i opplæringsloven og friskoleloven 
 
 
 

ENDRINGER I FRISKOLELOVEN    
 

 

Endring i § 1-2 om virkeområdet  

 

KFF støtter unntaket som innføres i siste avsnitt om kjøp av opplæringstjenester. Unntaket er 

en forutsetning for gjennomføring av aktuelle former for fjernundervisning.  

 

Det er imidlertid en mangel ved endringsforslaget at det bare fokuserer på kjøp av tjenester. 

For at én friskole skal kunne kjøpe tjenesten fjernundervisning, er det nødvendig at en annen 

friskole skal kunne selge tjenesten. Friskoler må altså både kunne kjøpe og selge 

fjernundervisningstjenester.  

 

Fjernundervisning vil være aktuelt når friskoler samarbeider om å tilby opplæring i fag som få 

elever velger, f.eks. spansk.  Vi oppfordrer departementet til å utforme regelverket slik at det 

blir tydelig at friskoler både kan kjøpe og selge fjernundervisningstjenester, jf. vår kommentar 

til forslag til endring av § 3-4a. 

 

 

Endring i § 1-3 om definisjoner  

 

KFF har ingen merknad til endringsforslaget. 

 

 

Endring i § 2-3 om krav til innhold i opplæringen  

 

KFF gir honnør til departementet for å ville utvide friskolers handlingsrom, og det er positivt 

at bestemmelsen flyttes fra forskrift til lov. Vi mener imidlertid friskoler godkjent som 

alternative skoler bør kunne ha anledning til å flytte en enda større prosentandel av timene. Vi 

foreslår 15%. Dette vil gi friskoler en reell mulighet til å styrke sin annerledeshet 

sammenlignet med offentlig skole. 

 

Vi mener denne bestemmelsen bør tas inn i friskoleloven uavhengig av hva som blir resultatet 

i tilsvarende paragraf i opplæringsloven fordi det er særlig viktig at friskoler har et slikt 

handlingsrom som gir mulighet til å forsterke synliggjøringen av godkjenningsgrunnlaget.  

 

Dette gir også rom for å lage skoler med ulik profilering, for eksempel innen idrett eller kunst 

ved å samle tidsressurser fra mange forskjellige fag i én enhet. Vi anser det som 

hensiktsmessig å imøtekomme lokale tilpasninger som gir skolen større handlingsrom til å 

skape en variert skolehverdag. 

 

 

Ny § 2-3a om innhold, vurdering og dokumentasjon 
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KFF er enig i forslaget. 

 

 

Ny § 2-3b om fritak fra opplæring 

 

KFF har ingen merknad til forslaget. 

 

 

Endring i § 2-4 om krav til skoleanlegg og skolemiljø  

 

KFF har ingen merknader til forslaget.  

 

 

Endring i § 2-5 om forsøksvirksomhet  

 

KFF har ingen merknader til forslaget.  

 

 

Endring i § 3-1 om inntak av elever  

 

KFF har ingen merknader til forslaget.  

 

KFF vil imidlertid minne departementet om at den unntaksmuligheten som skoler godkjent 

etter bokstav f) i friskoleloven § 2-1 tidligere hadde i friskoleloven § 3-1, ennå ikke er flyttet 

over i forskriften. F-skolene kunne da søke om unntak fra bestemmelsen om at ungdom med 

rett til videregående opplæring skal prioriteres foran voksne med rett, og Østerbo 

videregående skole fikk innvilget et slikt unntak. Nå finnes det ikke hjemmel for dette 

unntaket lenger. Departementet har tidligere sagt at hensikten med endringene var å rydde i 

regelverket og flytte mindre vesentlige bestemmelser over i forskriften. Dette kan i og for seg 

være fornuftig, men da må flyttingen faktisk skje! 

 

Vi imøteser en rask endring av forskriften slik at f-skoler får tilbake retten til å søke om 

unntak fra bestemmelsen om at ungdom med rett til videregående opplæring skal prioriteres 

foran voksne med rett. 

 

 

Endring i § 3-2 om rett og plikt til opplæring  

 

Opplæringslovens beskrivelse av ungdom og voksnes rett til opplæring er endret både i 

innhold og i inndeling i paragrafer. Mange forhold beskrevet i dagens § 3-1 i opplæringsloven 

er flyttet over i egne paragrafer. Det er derfor viktig at bestemmelsene som i dag gir elever 

muligheten til å få oppfylt rettene sine både i friskoler og i offentlig skole videreføres med 

oppdaterte henvisninger til opplæringsloven i friskoleloven § 3-2.  

 

Vi merker oss at også femte ledd i opplæringsloven § 5-1 skal gjelde i friskoler: «Dei som har 

rett til vidaregåande opplæring etter første avsnitt, kan velje vidaregåande opplæring for 

vaksne etter § 18-3 frå det skoleåret som tek til det året dei fyller 19 år.» Friskoler kan som 

kjent ikke gi opplæring særskilt tilpasset voksne slik den offentlige voksenopplæringen kan, 

så den henvisningen er vel ikke helt relevant.  
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Vi finner henvisninger til retten til omvalg (ny § 5-5 i opplæringsloven), rett til påbygging til 

generell studiekompetanse (ny § 5-7 i opplæringsloven) og rett til videregående opplæring for 

dem som ikke har oppholdstillatelse (ny § 5-9 i opplæringsloven) i forslaget til endringer av § 

3-2. Dette er bra.  

 

Henvisningen til opplæringsloven § 5-7 begrenses til første ledd (her er begrepet «ledd» 

brukt, mens «avsnitt brukes andre steder). Vi har vanskelig å forstå logikken bak å ikke 

henvise til andre avsnitt i opplæringsloven § 5-7 her når det i denne paragrafen i friskoleloven 

henvises til opplæringsloven § 5-1 tredje avsnitt som lyder slik: «Dei som har rett til 

vidaregåande opplæring etter første avsnitt, kan velje vidaregåande opplæring for vaksne etter 

§ 18-3 frå det skoleåret som tek til det året dei fyller 19 år.» 

 

Vi oppfordrer departementet til bedre å klargjøre at en voksen som er over 24 år og som har 

bestått fag- og yrkesopplæring, har rett til påbygging til generell studiekompetanse, og at 

denne retten kan tas ut ved en frittstående videregående skole. 

 

Dagens bestemmelse om at retten til opplæring kan utvides med inntil to år for elever som har 

rett til spesialundervisning når fylkeskommunen fatter vedtak om dette, er så langt vi kan se 

ikke videreført verken i opplæringsloven eller friskoleloven. Elever har imidlertid etter de 

foreslåtte, nye bestemmelsene en rett til opplæring helt til eleven har oppnådd 

studiekompetanse eller yrkeskompetanse, jf. ny § 5-1 i opplæringsloven. Det betyr at en 

utvidelse av antall år er uproblematisk når eleven ikke oppnår fullført og bestått i et fag. 

 

Noen elever vil imidlertid ha behov for at det planlegges for at en opplæring som normalt tar 

ett år, blir gjennomført over to år. Vi kan ikke lese ut av det foreslåtte regelverket om rett til 

opplæring (nytt kapittel 5 i opplæringsloven) og om særskilt tilrettelagt opplæring (enkelte 

paragrafer i nytt kapittel 11 i opplæringsloven) at det kan planlegges for en slik opplæring. Vi 

oppfordrer departementet til å tenke gjennom denne problemstillingen, og dersom nye 

bestemmelser forslås vedtatt av Stortinget, må elever i friskoler og offentlige skoler ha den 

samme opplæringsretten. 

 

Opplæringslovens bestemmelser om elevens rett til opplæring har fått en ny § 5-6 som 

omhandler rett til læreplass eller annet tilbud på vg3. Elever ved en frittstående videregående 

skole som tilbyr yrkesfaglige utdanningsprogram, må nødvendigvis fortsette med læretid på 

vg3 for å få oppnå fagbrev. Vi ber derfor departementet vurdere om det ikke skal være en 

henvisning i friskoleloven § 3-2 til opplæringsloven § 5-6 første setning selv om vg3 i 

yrkesfaglige utdanningsprogram ikke kan tas ved en friskole.  

 

Det er foreslått en ny § 18-4 i opplæringsloven om rett til yrkesfaglig rekvalifisering.   

KFF støtter at voksne skal kunne få rett til fag- og yrkesopplæring selv om de allerede har en 

fullført og bestått studie- eller yrkeskompetanse. Det må imidlertid synliggjøres i regelverket 

at denne retten kan tas ut ved en friskole, og det krever en endring i friskoleloven § 3-2. 

 

I merknaden til ny § 18-4 i opplæringsloven sies det at «[d]e som benytter seg av retten til 

rekvalifisering, omfattes av reglene om videregående opplæring for voksne.» Reglene om 

videregående opplæring for voksne har fram til nå entydig gjort det klart at alle voksne med 

rett til opplæring kan ta ut retten ved en friskole, mens voksne uten rett kan få opplæring ved 

noen friskoler slik det framkommer i lov og forskrift. Dette prinsippet må videreføres og 

tydeliggjøres. 
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KFF foreslår derfor følgende endring (ny tekst er uthevet og understreket) i friskoleloven: 

§ 3-2 Rett og plikt til opplæring 

Elevar i grunnskolar som er godkjende etter denne lova, oppfyller si plikt til 

grunnskoleopplæring etter opplæringslova 2-2 første og andre ledd. 

Elevar i vidaregåande skoler som er godkjende etter denne lova, nyttar retten sin til 

vidaregåande opplæring etter opplæringslova § 5-1, § 5-5, § 5-6 første setning, § 5-7 

første ledd, § 5-9, § 18-3 første ledd og § 18-4.    

 

 

Endring i § 3-3 om skolegangen  

 

KFF har ingen merknader til forslaget.  

 

 

Endring i § 3-4 om inndeling av elever i klasser og grupper  

 

KFF har ingen merknader til forslaget.  

 

 

Ny § 3-4a om fjernundervisning  

 

KFF støtter forslaget til ny paragraf om fjernundervisning med de begrensninger som er 

foreslått i lovteksten. Skolene har økt sin digitale kompetanse betraktelig i perioden med 

smittevernstiltak pga. korona-viruset, og vi mener nå tiden er moden for å åpne for 

fjernundervisning i skolene i begrenset skala. Opplæringsarenaen skal fortsatt i hovedsak 

være skolen, men forslaget ivaretar skolenes behov for å gi elevene tilbud i fag som det ellers 

ikke ville vært mulig å tilby. Det vil også være mulighet for å gi bedre tilpasset opplæring ut 

fra nivå. Det gir også anledning for skoler, ikke minst videregående skoler i distriktene, til at 

flere skoler kan samarbeide om å gi elevene et godt tilbud. 

 

I § 1-2 om virkeområdet er det foreslått en endring slik at det åpnes for kjøp av 

opplæringstjenesten fjernundervisning. KFF støtter dette unntaket fordi det er en forutsetning 

for gjennomføringen av fjernundervisningen, men om noen skal kjøpe opplæringstjenester, vil 

det være en forutsetning at andre selger dem. En viktig fordel ved fjernundervisning er at 

elevene skal få tilbud som ikke skolen selv tilbyr, fra en annen friskole. Da må denne andre 

friskolen ha lov til å selge opplæringstjenesten. Dette må tydeliggjøres i lov eller forskrift. 

 

Det er viktig at det er skolen selv som avgjør når fjernundervisning skal brukes. Ingen elev 

skal kunne kreve f.eks. hybrid-løsninger der eleven kan følge undervisningen hjemmefra.  

 

 

Endring i § 3-5 om særskilt språkopplæring  

 

KFF har ingen merknader til forslaget.  

 

 

Ny § 3-5a om innføringsopplæring for elever som har bodd kort tid i Norge  

 

KFF har ingen merknader til forslaget.  
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Endring i § 3-6 om arbeidet til skolen for å sikre at elevene har tilfredsstillende utbytte 

av opplæringen 

 

Friskoleloven § 3-6 foreslås endret med en henvisning til at hele kapittel 11 i opplæringsloven 

skal gjelde tilsvarende for friskoler. KFF er uenig i at bestemmelsene om arbeidet til skolen 

for å sikre at elevene har tilfredsstillende utbytte av opplæringen skal utformes som en 

henvisning til kapittel 11 i opplæringsloven slik dette kapitlet er utformet nå.  

 

Generelt vil vi advare mot en utforming av lovverket for friskoler som er slik at ordene 

«kommunen» og «fylkeskommunen» brukt i opplæringsloven skal «oversettes» til friskolens 

styre når bestemmelsene leses for å forstå hvilke plikter friskolen har. Hvis loven som 

friskolen skal lese, sier «kommunen», må det bety kommunen og ikke noe annet. Så lenge 

dagens bestemmelser for friskoler er slik at kommuner og fylkeskommuner har noe ansvar for 

det som gjelder elever i friskoler, jf. dagens bestemmelser om skyss og spesialundervisning, 

så må det aldri være tvil om at når begrepet «kommune» eller «fylkeskommune» er brukt i 

regelverket for friskoler, så er det kommunen eller fylkeskommunen som forvaltningsorgan, 

og ikke skoleeier, det handler om. 

 

KFF omtaler nytt kapittel 11 i opplæringsloven senere i dette høringssvaret. Her foreslår vi at 

dagens begrep «spesialundervisning» ikke erstattes av det foreslåtte begrepet «individuelt 

tilrettelagd opplæring».  

 

Det er en stor svakhet ved høringsnotatet at det overhodet ikke drøfter anvendelsen av kapittel 

11 inn i en friskolesammenheng. Det gis utfyllende drøftinger av om det er skolen eller 

kommunen/fylkeskommunen som skal være pliktsubjekt, og det faktum at en offentlig skole 

ikke er et eget rettssubjekt, brukes som argument i drøftingen. Men nettopp denne forskjellen 

mellom friskoler og offentlige skoler, at friskoler er eget rettssubjekt, mens offentlige skoler 

ikke er det, er jo det som gjør at bestemmelsene ofte må formuleres ulikt i regelverk for 

friskoler og regelverk for offentlige skoler! Dette er ikke berørt i høringsnotatet. 

 

KFF ser fordelen med å presisere ansvaret for å sikre at elevene får tilfredsstillende utbytte av 

opplæringen. Ut fra sammenhengen forstår vi at det sannsynligvis ikke er kommunen eller 

fylkeskommunen som er ment å være pliktsubjektet når § 11-1 skal anvendes i friskoler. Da 

må etter vårt syn bestemmelsen omskrives og plasseres inn i friskoleloven med korrekt 

angivelse av pliktsubjektet.   

 

Det som er foreslått som ny § 11-1 i opplæringsloven, med henvisning fra friskoleloven § 3-6, 

bør derfor innarbeides i friskoleloven og lyde slik:  

Skolen skal sørgje for at opplæringa er tilpassa, det vil seie at elevane skal få eit 

tilfredsstillande utbytte av opplæringa uavhengig av funksjonsnivå, og at alle skal få 

utnytta og utvikla evnene sine.  

Skolen skal sørgje for at lærarane følgjer med på utviklinga til elevane og vurderer om 

dei har tilfredsstillande utbytte av opplæringa. 

Skolen skal sørgje for at lærarane melder frå til rektor dersom det er tvil om at ein 

elev har tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Om det må til, skal skolen setje i verk 

eigna tiltak. 

Skolen skal vurdere om tiltaka er nok til å gi eleven eit tilfredsstillande utbytte av 

opplæringa, eller om eleven kan trenge individuelt tilrettelagd opplæring.  



6 
 

 

Tilsvarende bør opplæringsloven §§ 11-2 til 11-6 innarbeides i friskoleloven. Dagens 

friskolelov § 3-4b tilsvarer foreslått ny § 11-2 i opplæringsloven. Teksten i dagens paragraf 

kan justeres slik at den samsvarer med ny § 11-2 i opplæringsloven. 

 

Det er relevant å henvise fra friskoleloven til opplæringsloven når det gjelder bestemmelser 

om «særskilt tilrettelagt opplæring», som vi altså foreslår beholder navnet 

«spesialundervisning». Det er jo slik lovverket er organisert i dag. Dersom vår anbefaling om 

å ikke henvise til hele kapittel 11 i friskoleloven § 3-6 blir fulgt, bør det gjennomgås nøye 

hvordan henvisningene til bestemmelsene om særskilt tilrettelagt 

opplæring/spesialundervisning blir gjort. I vår gjennomgang nedenfor av forslagene til nye 

bestemmelser i opplæringsloven peker vi på noen uheldige sider ved den henvisningen som i 

dag er foreslått i friskoleloven § 3-6. 

 

Til slutt har vi en oppfordring som gjelder forslaget om intensiv opplæring i videregående 

opplæring: 

KFF ber Kunnskapsdepartementet sørge for, dersom ny § 11-3 i opplæringsloven vedtas og 

denne gjøres gjeldende for frittstående videregående skoler enten som egen bestemmelse i 

friskoleloven eller som henvisning til opplæringsloven, at satsene for frittstående 

videregående skoler økes de to første årene etter at loven trer i kraft. I disse årene vil ikke 

regnskapstallene som er grunnlaget for beregning av tilskuddet til friskolene, inneholde slike 

kostnader. For det er ingen tvil om at kravet om intensiv opplæring i videregående skole vil 

øke skolens kostnader med opplæringen. 

 

 

Endring i § 3-7 om skyss, reisefølge og tilsyn  

 

KFF har ingen merknader til forslaget.  

 

 

Endring i § 3-10 om bortvisning  

 

KFF har ingen merknader til forslaget.  

 

 

Endring i § 3-11 om rådgivning om utdannings- og yrkesvalg  

 

KFF har ingen merknader til forslaget.  

 

 

Ny i § 3-11a om rådgivning om sosiale og personlige forhold  

 

KFF har ingen merknader til forslaget.  

 

 

Endring i § 3-12 om fritak fra aktiviteter i opplæringen på grunn av livssyn  

 

KFF støtter at dette videreføres. Foreldre og elever har valgt å gå på en friskole godkjent på 

grunnlag av livssyn, og det vil da ikke gi noen mening om de kan få fritak fra religiøse 

aktiviteter.  
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Endring i § 3-13 om permisjon fra den pliktige grunnskoleopplæringen  

 

KFF støtter at skolene skal ha egne retningslinjer om permisjon fra skolen. Dette vil gi et 

større handlingsrom for den enkelte skole. Det vil antagelig i mange tilfeller være naturlig at 

friskolene følger vertskommunens forskrift om permisjon. For friskolene er det positivt at de 

kan velge å gjøre dette, uten at det er et krav. 

 

 

Endring i § 3-15 om forbud mot bruk av plagg som dekker ansiktet 

 

KFF støtter dette forslaget.  

 

 

Endring i § 4-1 om ledelse  

 

Forsvarlig pedagogisk ledelse slik dette er omtalt og beskrevet i høringsnotatet i forbindelse 

med tilsvarende paragraf om ledelse i opplæringsloven, handler om at daglig leder må ha et 

minimum av pedagogisk formal- eller realkompetanse. Det er en god beskrivelse av hva 

forsvarlig pedagogisk ledelse bør være, og vi antar at begrepet skal forstås på samme måte i 

friskoleloven. Dette kan imidlertid med fordel uttrykkes i proposisjonen når lovendringene 

legges fram. 

 

Bestemmelsen om ledelse i friskoleloven er mindre omfattende enn bestemmelsen om ledelse 

i offentlig skole. Vi mener dette er en logisk følge av at friskoler som selvstendige 

rettssubjekter skal ha frihet til å organisere sin virksomhet. Skolen er således fri til å 

bruke/ikke bruke rektor-tittelen. Friskolen er ikke pliktig til å legge til rette for 

rektorutdanning innen tre år slik offentlig skole er det. Det er en naturlig følge av 

organisasjonsfriheten at styret for friskolen står fritt i slike spørsmål. 

 

 

Endring i § 4-2 om kompetansekrav for undervisningspersonalet 

 

KFF merker seg at ansettelse på vilkår i lovforslaget blir omtalt som en midlertidig stilling. 

Dagens regelverk forstås slik at søkeren ansettes fast, men dersom vilkårene ikke oppfylles, 

avsluttes arbeidsforholdet etter reglene om avslutning av arbeidsforhold ved midlertidig 

stilling. Vi har ingen innvendinger mot endringen.  

 

Omtalen av forskriftshjemmel har fått litt endret ordlyd. Formuleringen «Departementet kan 

gi forskrift om krav til kompetanse i tillegg til krava i første ledd» er beholdt, mens 

formuleringen «Departementet kan gi forskrift om at det ikkje skal stillast krav om relevant 

kompetanse i enkelte fag» i dagens fjerde avsnitt, er fjernet. Merknaden til ny § 4-2 sier 

imidlertid at dagens ordning likevel videreføres: «Forskriftshjemmel i dagens femte avsnitt 

om at departementet kan gi forskrift om at det ikke skal stilles krav om relevant kompetanse i 

enkeltfag inngår i forskriftshjemmelen i fjerde avsnitt.» 

 

Det er vanskelig å forstå hvorfor ordlyden i nytt fjerde ledd («Departementet kan gi forskrift 

om krav til kompetanse i tillegg til krava i første ledd») er blitt som den er blitt, særlig når det 

oppgis å skulle være en videreføring av dagens bestemmelse. Den foreslåtte nye 
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bestemmelsen om at departementet kan gi forskrift om hva som er relevant kompetanse i de 

ulike fagene er jo en helt unødvendig bestemmelse da forskrift om kompetansekrav til 

«vanlige» fag dekkes av forskrift til opplæringsloven, som det det henvises til i nytt første 

avsnitt, og forskriftshjemmel for kompetansekrav til særskilte «friskolefag» er gitt i andre 

avsnitt. 

 

KFF foreslår derfor at nytt fjerde avsnitt blir likt dagens femte ledd:  

«Departementet kan gi forskrift om at det ikkje skal stillast krav om relevant 

kompetanse i enkelte fag.» 

 

 

Endring i § 4-3 om politiattest og forbud mot tilsetting 

  

Det er fornuftig at samme regelverk gjelder i friskoler som i offentlig skole. KFF støtter 

forslaget. 

 

 

Endring i § 4-5 om bruk av annet personale enn lærere i opplæringen 

 

KFF har ingen merknad til forslaget. 

 

 

Ny § 4-6 om forsvarlig vikarordning 

 

KFF mener, i likhet med KS, at forslaget er unødvendig, og at det vil, dersom det blir vedtatt, 

medføre mer tid til dokumentasjon og rapportering uten at elevene nødvendigvis får bedre 

opplæring. 

 

Eventuelt ny bestemmelse om presisering av lærernes faglige ansvar for opplæringen 

 

Opplæringslovutvalget mener det er uklart hvilke oppgaver som ligger til det faglige ansvaret 

for opplæringen og foreslår derfor å presisere disse i den nye loven. Departementet har ikke 

tatt stilling til utvalgets forslag og ber om høringsinstansenes innspill til forslaget om 

presisering av lærerens faglige ansvar. 

 

KFF mener at det er tilstrekkelig at loven fastsetter at de som ikke er ansatt i en lærerstilling, 

ikke skal ha ansvar for opplæringen, jf. dagens friskolelov § 4-5 og forslag til ny § 4-5. En 

presisering utover dette anses unødvendig. 

 

 

Endring i § 5-1 om styret 

 

KFF har ingen merknad til forslaget. 

  

 

Endring i § 5-2 om styrets oppgaver 

 

KFF synes det er uheldig å bytte ut et godt innarbeidet begrep med tydelig meningsinnhold. 

Vi foreslår at begrepet ordensreglement videreføres. 
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Endring i § 5-5 om overgang fra barnehagen til skolen 

 

KFF støtter forslaget. 

 

Vi merker oss at det i forslaget er skolen som pålegges en plikt (er pliktsubjekt) til å sørge for 

en trygg og god overgang. For offentlig skole er det kommunen som gjøres til pliktsubjekt 

her. KFF er enig i at det for friskoler er mer sakssvarende å gjøre skolen til pliktsubjekt. At 

skolens styre har det øverste ansvaret, er uansett klargjort i bl.a. § 5-2. 

 

Dagens friskolelov pålegger friskolen en plikt til å samarbeide med barnehagen og plikt til å 

utarbeide en plan for overgangen til skole. Det er fornuftig at loven får mindre konkrete 

formuleringer om skolens ansvar for barnas overgang fra barnehage til skole, jf. foreslått ny § 

5-5: «Skolen skal sørgje for at barna får ein trygg og god overgang frå barnehagen til skolen.»  

 

Udir har tolket dagens bestemmelse slik at en friskole ikke har plikt til aktivt å oppsøke eller 

henvende seg til alle barnehager innenfor et visst område. Det holder at skolen er 

samarbeidsvillig, jf. informasjon gitt i møte med friskoleorganisasjonene 09.10.2019. Det vil 

være en fordel om proposisjonen omtaler hva som konkret kreves av friskoler for å oppfylle 

lovkravet. 

 

 

Ny § 5-6 om overgangen fra grunnskolen til videregående skole 

 

KFF merker seg at det i forslaget er skolen, både avgivende og mottakende, som pålegges en 

plikt (er pliktsubjekt) til å sørge for en trygg og god overgang. For offentlig skole er det 

kommunen som gjøres til pliktsubjekt her. KFF er enig i at det for friskoler er mer 

sakssvarende å gjøre skolen til pliktsubjekt. At skolens styre har det øverste ansvaret, er 

uansett klargjort i bl.a. § 5-2. 

 

Pliktsubjektet i andre avsnitt i § 5-6 er kommunen. Vi mener det bør være tilstrekkelig at 

kommunens plikt er omtalt i opplæringsloven, slik det er foreslått i ny § 9-5 andre avsnitt. En 

henvisning til bestemmelsen i opplæringsloven § 9-5 kan imidlertid være relevant, jf. vårt 

forslag til utvidet ordlyd i bestemmelsen, gjengitt nedenfor. 

 

Hvis ny § 5-6 fører til bedre informasjonsflyt og bedre samarbeid om overganger mellom 

offentlig skole og friskoler, har bestemmelsen sin berettigelse. Det er positivt at det i merknad 

til ny § 9-5 i opplæringsloven sies at «samarbeidet vil kunne innebære overføring av 

opplysninger, også personopplysninger» og «kommunens samarbeidsplikt i første avsnitt 

gjelder tilsvarande overfor frittståande vidaregåande skoler godkjent etter friskolelova dersom 

eleven skal begynne på en slik skole». Vi forutsetter at dette omtales tydelig i proposisjonen 

når endringene fremmes i Stortinget. 

 

Det er likevel relevant å lovfeste den frittstående videregående skolens rett til å innhente visse 

typer informasjon fra en offentlig grunnskole. Vi foreslår et nytt andre avsnitt i § 5-6: 

 

Ein videregåande skole godkjend etter lova her som treng informasjon frå ein 

grunnskole om moglege søkjarar til skolen eller opplysningar om elevar som er teken 

inn ved skolen, har krav på å få slik informasjon når skolen ber om det, jf. 

opplæringslova § 9-5 andre ledd.  
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Det er også viktig at både grunnskoler og videregående skoler får tilgang til sikker 

informasjon om en elevs foreldre, altså både personnummer og informasjon om foreldrene har 

felles foreldreansvar eller om det kun er den ene som har det. Dette kan skje ved å gi friskoler 

tilgang til denne informasjonen i Folkeregisteret, jf. vår merknad til forslag til endring av 

friskoleloven § 7-8. 

 

 

Ny § 5A-1 om elevens beste  

 

Den nye bestemmelsen som foreslås, er en utvidelse av barnekonvensjonens bestemmelse om 

barnets beste i art. 3-1. Vi mener en slik bestemmelse gir friskolen for lite handlingsrom til å 

foreta fornuftige avgjørelser. Eksempelvis er det ingen tvil om at det er til det beste for 

søkeren om han eller hun får ja på sin søknad om inntak ved skolen, men noen ganger må 

skolen si nei fordi skolen ikke har kapasitet til å ta inn alle som søker.  

 

Tilvarende kan en finne andre situasjoner hvor det beste sett fra elevens synsvinkel ikke er 

den beste avgjørelsen vurdert ut fra totalsituasjonen. Noen av disse situasjonen vil handle om 

at friskolen har begrensede økonomiske ressurser, så selv om friskolen svært gjerne vil 

strekke seg langt og gi eleven det eleven ønsker og har behov for, så må skolen si nei fordi 

økonomien ikke gir anledning til å oppfylle ønsker og behov. 

 

Vi kan nevne ett eksempel her: Det beste for en elev som har atferdsvansker og som ønsker å 

delta på SFO ved den friskolen der eleven er tatt inn som elev, vil være at eleven får plass på 

SFO og friskolen setter inn ekstra bemanning i tilleggsvirksomheten skolefritidsordning. SFO 

ved friskolen er imidlertid 100% finansiert av brukerne (det er forbudt å bruke statstilskudd til 

skoledriften til å dekke kostnader i SFO), hvilket betyr at foreldrene til de øvrige elevene i så 

fall må betale kostnaden med ekstrabemanningen som den ene eleven utløser. Vi har konkrete 

eksempler på slike saker hvor friskoler strekker seg langt og øker ressursene så langt de kan, 

men i konkrete tilfeller er det blitt for mye. Dette kan f.eks skyldes at det gjelder flere enn én 

elev. Da må friskolen si nei til inntak i SFO (men eleven beholder skoletilbudet naturligvis). 

Denne situasjonen ville vært helt annerledes dersom det offentlige hadde gitt tilskudd til drift 

av friskolens SFO, men pr. i dag er ikke det tilfellet. 

 

Det er kanskje banalt, men også bortvisning er jo en sak hvor elevens beste neppe er det mest 

framtredende. Det beste for eleven vil være å få opplæring, likevel må en friskole noen ganger 

bortvise en elev i tråd med det regelverket som finnes. Blant annet hensynet til de andre 

elevene tilsier dette. 

 

Problemet med den foreslåtte § 5A-1 er altså at den ikke erkjenner at en friskole ofte må 

foreta avgjørelser basert på helhetsvurderinger. 

 

Vi mener også at den foreslåtte § 5A-1 går uforholdsmessig mye lenger i å gi brukeren av 

friskolen rettigheter enn det den menneskerettsbestemmelsen som paragrafen begrunnes med, 

gir grunnlag for. Barnekonvensjonens artikkel 3 punkt 1 omtaler «handlinger som berører 

barn». Dette dekker ikke alt av avgjørelser som en friskole må ta angående en elev. 

Barnekonvensjonens bruk av begrepet «barnets beste» er dessuten nært knyttet til 

foreldreretten. Barnekonvensjonen forutsetter at barnets beste normalt ivaretas av foreldrenes 

valg. Kun i ekstraordinære situasjoner vil barnets beste være noe annet enn foreldrenes 

avgjørelser.  
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Når man fristiller begrepet «barnets beste» fra normalsituasjonen der foreldrene vet barnets 

beste, og i tillegg utvider forståelsen til å gjelde alle som er elever, uansett alder, blir en 

bestemmelse som i utgangspunktet er godt ment, til en bestemmelse som hindrer friskolen i å 

foreta fornuftige avgjørelser basert på helhetlige vurderinger. I en friskole med begrensende 

ressurser og med saker der mennesker i svært ulike roller og situasjoner involveres, vil det 

alltid være behov for å basere avgjørelser på helhetlige vurderinger. Når loven peker ut eleven 

som den som skal ha førsteretten til avgjørelser i egen favør, skapes det antagelig flere 

problemer enn om elevene ble gitt mer realistiske forestillinger om hvilket grunnlag 

avgjørelser må fattes på. 

    

KFF foreslår derfor at § 5A-1 går ut. Vår anbefaling er at tilsvarende foreslåtte paragraf i 

opplæringsloven også går ut. 

 

 

Ny § 5A-2 om elevmedvirkning   

 

KFF mener at det er positivt å lovfeste retten for elevene til å medvirke i alt som gjelder dem 

selv etter friskoleloven. Retten til å få informasjon, til å ytre seg og en generell rett til å bli 

hørt er også noe som gjerne må lovfestes, men her er forbeholdet om at elevenes mening 

tillegges vekt ut fra elevens alder, viktig.  

 

 

Ny § 5A-3 om samarbeid med foreldrene  

 

KFF er enig i at skolene pålegges en plikt til å samarbeide med foreldrene. Vi registrerer 

tilføyelsen om at samarbeidet skal handle om «opplæringa til eleven», der det i merknaden til 

forslaget opplyses at betegnelsen «opplæringen» skal forstås vidt, og det anser vi som en 

fornuftig tilføyelse.  

 

Men vi savner følgende setning fra dagens lovbestemmelse: «Organiseringa av 

foreldresamarbeidet skal ta omsyn til lokale tilhøve». I friskoler vil «lokale tilhøve» variere 

sterkt. Både Steinerskoler, Montessoriskoler og kristne skoler vil ha behov for å utforme 

foreldresamarbeidet i tråd med skolens godkjenningsgrunnlag. Den nye bestemmelsen er 

antagelig ikke til hinder for dette, men det vil gi klarere signaler til brukerne av skolen om det 

lovfestes en plikt til å ivareta lokale hensyn som for eksempel godkjenningsgrunnlaget kan 

være. 

 

 

Ny § 5A-4 om skoledemokratiet  

 

KFF merker seg at det er skolen som pålegges en plikt (er pliktsubjekt) til å sørge for at 

elevene og foreldrene trekkes inn. For offentlig skole er det kommuner og fylkeskommuner 

som gjøres til pliktsubjekt her. KFF er enig i at det for friskoler er mer sakssvarende å gjøre 

skolen til pliktsubjekt. At skolens styre har det øverste ansvaret, er uansett klargjort i bl.a. § 5-

2. 

 

Forslaget går langt i å trekke brukerne av skolen inn i skolens arbeid, - alt for langt etter vår 

mening. Når elever og foreldre har gjort et bevisst valg om å søke friskolen, betyr det at disse 

har gitt en tilslutning til skolens planlegging og gjennomføring av virksomheten. 
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Medbestemmelsesretten ligger i det å velge leverandør av opplæringstjenesten, ikke i å 

utforme den tjenesten som den private aktøren tilbyr. 

 

Dersom foreldre og elever gis utvidet innflytelse på planlegging og gjennomføring av skolens 

virksomhet, risikerer man at skolens godkjenningsgrunnlag enten utvannes eller at praksis 

trekkes bort fra godkjenningsgrunnlaget. Det er viktig at styrets ansvar for driften ikke 

uthules. 

 

Vi foreslår at setningen «Skolen skal sørgje for at elevane og foreldra får vere med på å 

planleggje, gjennomføre og vurdere verksemda til skolen, mellom anna arbeidet med 

skolemiljøet og kvalitetsutvikling av opplæringen og fastsetjinga av skolereglar» endres til 

dette: 

 

Skolen skal sørgje for at elevane og foreldra får vere med på å vurdere verksemda til 

skolen, mellom anna arbeidet med skolemiljøet og kvalitetsutvikling av opplæringen 

og fastsetjinga av ordensreglar. 

 

 

Ny § 5A-5 om organiseringen av skoledemokratiet  

 

KFF anser det som lite hensiktsmessig å ta ut av loven beskrivelsen av hvem som utgjør 

foreldrerådet. Dagens § 5-4 sier at alle foreldre som har barn i skolen, er medlemmer i 

foreldrerådet. KFF foreslår at en tilsvarende formulering tas inn i ny § 5A-5. 

 

KFF støtter at det gis større fleksibilitet ved opprettelse av brukerorgan for elevene. I ny 

lovbestemmelse er det ikke lenger gitt et formål med elevrådets arbeid. Elevene gis frihet til å 

organisere seg som de vil, når de vil, og det er noe KFF støtter. Men samtidig gis det en plikt 

for elevene til å organisere seg, uansett hvilke trinn elevene tilhører. I gjeldende friskolelov er 

kravet at det skal «vere elevråd for årstrinna 5-10».  

 

KFF mener plikten til å organisere elevråd eller tilsvarende i grunnskolen bør begrenses til 

trinnene 5 til 10 som i dag. 

 

 

Ny § 5A-6 om elevene sin plikt til å delta  

 

KFF merker seg at det er skolen som pålegges en plikt (er pliktsubjekt) til å sørge for at for at 

elever med fravær fra opplæringen blir fulgt opp. For offentlig skole er det kommuner og 

fylkeskommuner som gjøres til pliktsubjekt for denne oppfølgingen. KFF er enig i at det for 

friskoler er mer sakssvarende å gjøre skolen til pliktsubjekt. At skolens styre har det øverste 

ansvaret, er uansett klargjort i bl.a. § 5-2.  

 

KFF støtter forslaget om å lovfeste elevene sin plikt til å delta. 

 

 

Ny § 5A-7 om skoleregler  

 

KFF er uenig i at dagens begrep «ordensreglement» eller «ordensregler» bør erstattes med 

begrepet «skoleregler». Ordensregler har fungert godt som begrep, og det som fungerer, bør 

ikke byttes ut. Ordet skoleregler er dessuten av en slik karakter at man lett kan tenke at en 
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friskoles inntaksregler er en del av skolereglene, for det er jo vitterlig en del av skolens regler. 

Det gir en uheldig sammenblanding.  

 

KFF merker seg at det er skolen som «kan gi skolereglar om kva tiltak som kan brukast når 

elevar bryt skolereglane». For offentlig skole er det kommuner og fylkeskommuner som i 

tilsvarende bestemmelse gis myndighet til dette. Så lenge friskoleloven § 5-2 andre avsnitt 

bokstav d) angir at det er styret som fastsetter skolereglene, virker det litt forvirrende at 

begrepet «skolen» brukes her i stedet for «styret».  

 

Dagens § 3-9 har en bestemmelse om elevens rett til å forklare seg, men dette anliggende 

dekkes nok av ny § 5A-2. Dagens § 3-9 har også en setning om at «fysisk refsing» ikke kan 

benyttes, noe som er utelatt i forslag til ny § 5A-7 til tross for at merknaden til tilsvarende ny 

§ 10-7 i opplæringsloven fastslår at «fysisk refs eller annen krenkende behandling av elevene 

er ikke tillatt» uten at det henvises til bestemmelser som fastsetter dette. 

 

KFF foreslår at ordet «skolereglar» i ny § 5A-7 erstattes med ordet «ordensreglement». I 

andre avsnitt bør det hete: «Styret kan fastsette i ordensreglementet kva for tiltak som kan 

brukast ….». Vi foreslår også at paragrafen får en tilføyelse om forbud mot fysisk refs 

tilsvarende dagens § 3-9 andre avsnitt andre setning. 

 

 

Ny § 5A-8 om informasjon til elevene og foreldrene  

 

KFF merker seg også her at skolen er gjort til pliktsubjekt i friskoleloven, mens det er 

kommunen og fylkeskommunen som er pliktsubjektet i tilsvarende bestemmelse i 

opplæringsloven. KFF mener dette er en god måte å adressere plikten. 

 

I departementets merknader til den aktuelle paragrafen i opplæringsloven gjøres det klart at 

skolen har ansvar for å finne sikre informasjonskanaler til foreldrene. Her er vi i den 

merkelige situasjon at friskoler pålegges samme informasjonsplikt som offentlig skole, men 

nektes tilgang til de sikre, digitale kommunikasjonskanaler og informasjonskilder som 

offentlig skole har tilgang til. Friskoler får ikke tilgang til f.eks KS SvarUt og lignende 

tjenester for kommuner og fylkeskommuner, og friskoler får ikke tilgang til opplysninger om 

barnets foreldre i Folkeregisteret.  

 

Elever i friskoler er også kommunens innbyggere. Det er derfor riktig at kommunen som 

forvaltningsorgan gir friskoler rett til å bruke forvaltningsorganets digitale verktøy for sikker 

kommunikasjon.    

 

Her bør Kunnskapsdepartementet bidra til helhetlige ordninger og likebehandling av 

kommunens innbyggere uavhengig av skolevalg.  

 

 

Endring i § 6A-7 om andre bestemmelser 

 

KFF oppfatter at i ny opplæringslov er begrepet ledd skiftet ut med avsnitt. Vi regner med at 

lovgiver vurderer hvorvidt friskoleloven skal benytte begrepet «ledd» fortsatt når det henvises 

til det som omtales som «kapittel» i forslag til ny opplæringslov.  
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§ 6A-7 er en henvisnings-paragraf, og det er da en viktig forutsetning at bestemmelsene 

gjelder «så langt det passer» for skoler godkjent etter kap. 6A, jf. første ledd i paragrafen. 

Dette har særlig relevans nå når formålsparagrafen, § 1-1, gjøres gjeldende for 6A-skoler. 

 

KFF støtter forslaget om å ta inn henvisningen til bestemmelsene i formålet til friskoleloven. 

En videre konsekvens av dette er at dagens punkt s (punkt  o i det reviderte forslaget) bør 

tilpasses ved at siste del av bestemmelsen, «med unntak av fjerde ledd», fjernes. Vi mener 

henvisningen i fjerde ledd til formålet nå er relevant å ha med i og med at det foreslås at 

formålsbestemmelsen blir gjort gjeldende for 6A-skoler. 

 

Vi anbefaler dessuten at paragrafnumrene får en tallmessig riktig rekkefølge. Bokstav h) («§ 5 

A-7 om skolereglar») burde settes inn lengre nede i listen, etter henvisningen til § 5A-5. 

 

Vi har merket oss at hele § 5-2b foreslås gjort gjeldende for 6A-skoler. Andre avsnitt av 

denne paragrafen er en bestemmelse om virksomhetsbasert vurdering som tidligere sto i 

forskrift til friskoleloven. Denne bestemmelsen har aldri tidligere gjeldt for 6A-skoler 

(«kapittel 4-skoler»). Dersom andre avsnitt skal gjelde 6A-skoler, må det gjøres klart at for 

disse skolene handler det ikke om «godkjende læreplanar etter § 2-3», men derimot godkjente 

læreplaner etter § 6A-2. 

 

Vi anbefaler imidlertid at andre avsnitt i § 5-2b IKKE gjøres gjeldende for 6A-skoler. Det er 

ingen rimelig grunn til at en 6A-skole, som ikke er en parallell til offentlig videregående 

opplæring, skal ha en plikt til å vurdere jevnlig «i kva grad organiseringa, tilrettelegginga og 

gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei måla som er fastsette i godkjende 

læreplanar». Å vurdere skolens arbeid kan selvsagt være bra, men skolen må selv kunne 

avgjøre hva som er bra for skoledriften. Å lovfeste en plikt til jevnlig skolevurdering er 

unødvendig inngripende.     

 

 

Endring i § 7-1 b om ulykkesforsikring 

 

KFF har ingen merknad til forslaget. 

 

 

Endring i § 7-1 e om leksehjelp 

 

KFF oppfatter at omformuleringen av hjemmelen for leksehjelp er en svekkelse av 

lovgrunnlaget for dette tilbudet, og at det kan føre til større forskjeller i omfang og kvalitet på 

leksehjelp. KFF foreslår å videreføre gjeldende formulering. 

 

 

Endring i § 7-6 om straffansvar for brudd på opplæringsplikten 

 

KFF har ikke innvendinger til omformuleringen i denne bestemmelsen og heller ikke at 

formuleringen «Offentleg påtale blir ikkje reist utan når kommunen set fram krav om slik 

påtale» er tatt ut. Vi oppfatter at dette er en parallell bestemmelse til ny opplæringslov. 

 

KFF mener at både opplæringsloven og friskoleloven er uklare når det gjelder skolens ansvar 

og forpliktelser i forhold til elever som ikke møter på skolen. Vi anbefaler at dette utredes 

nærmere.  
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Endring i § 7-7 om rett til å ta avgjørelser for eleven når barnevernstjenesten har 

overtatt omsorgen 

 

Henvisningen til § 13-12 på slutten av siste avsnitt er ikke korrigert i forhold til ny 

opplæringslov. Vi forutsetter at henvisningene til barnevernloven er korrekte. Ordet «barnet» 

er skiftet ut med «eleven». Det oppfatter vi er i samsvar med andre aktuelle endringer. Vi 

mener likevel at «barnet» er en mer dekkende betegnelse i og med at det sentrale 

lovgrunnlaget her er barnevernloven.  For skolen er heller ikke et barn bare en elev, men en 

person som skolen har omfattende ansvar for utover det rent undervisningsmessige. Begrepet 

«barn» samsvarer bedre med skolens ansvar for miljøet på skolen. 

 

KFF foreslår at begrepet «barnet» brukes i stedet for «eleven». 

 

 

Endring i § 7-8 om innhenting av opplysninger fra folkeregisteret 

 

KFF mener at den virksomheten som sitter med det daglige ansvaret i forhold til eleven, i 

dette tilfellet friskolen, har en legal begrunnelse for å hente opplysninger fra Folkeregisteret 

når det gjelder å kunne skaffe sikre opplysninger om foreldres identitet selv om dette er 

underlagt taushetsplikt og regnes som sensitive opplysninger eller særskilt kategori av 

personopplysninger. 

 

Også skoler etter friskoleloven er pålagt å holde kontakt med barnets foreldre. Barn som er 

elever ved skolen og dets foreldre, kan av og til bevisst eller ved ubevisst gi feil opplysninger 

om hvem som har rett til å motta henvendelser og informasjon om barnet. For å kunne 

etterleve lovverket på dette området bør også skoler godkjent etter friskoleloven gis tilgang til 

opplysninger fra Folkeregisteret. Vi har merket oss at samme begrunnelse er benyttet for å 

begrunne at det offentlige skal ha slik tilgang.     

 

KFF mener derfor at slik rett bør tilføyes i § 7-8 på følgende måte: «Offentlege styresmakter 

og friskular kan utan hinder…» 

 

 

Endringer som bør gjennomføres, men som ikke er foreslått av departementet 

 

KFF mener at det bør ryddes opp i friskoleloven § 8-1 om overgangsregler. Flere av 

avsnittene her er foreldet, jf. de fristene som er angitt. 

 

 

 

 

ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN 
 
Vi gir her uttalelse om et utvalg av paragrafene. 

 
 
Ny § 5-1 om rett til videregående opplæring 
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KFF støtter forslaget. Men siden denne nye paragrafen bare viderefører deler av dagens § 3-1 

i opplæringsloven, er det viktig at friskoleloven revideres på en slik måte at det blir gitt 

henvisning til alle de paragrafene som har videreføringer av bestemmelsene i gjeldende § 3-1.  

 

I forslaget til endringer i friskoleloven mangler det henvisninger nye paragrafer om læreplass 

(ny § 5-6 og ny § 18-5 i opplæringsloven), og vi er spørrende til hvorfor det bare henvises til 

første ledd i opplæringsloven § 5-7 om påbygging til generell studiekompetanse. Alle disse 

rettighetene er jo en videreføring av den rett til opplæring som gjelder i dag. 

 

I tillegg foreslår departementet en ny rett til yrkesfaglig rekvalifisering (ny § 18-4 i 

opplæringsloven). En helt naturlig videreføring av dagens regelverk som gir ungdom og 

voksne muligheten til å ta ut hele sin rett til opplæring gitt i opplæringsloven i en friskole, vil 

være at friskoleloven også henviser til bestemmelsene i opplæringsloven om rett til 

yrkesfaglig rekvalifisering i ny § 18-4 i opplæringsloven. 

 

 

Ny § 5-5 om omvalg  

 

KFF støtter forslaget og noterer at det er gitt en henvisning til denne paragrafen i forslaget til 

endring av friskoleloven § 3-2. 

 

 

Ny § 5-6 om rett til læreplass  

 

KFF støtter forslaget om denne nye paragrafen i opplæringsloven, men noterer at det mangler 

en henvisning til denne paragrafen i forslaget til endring av friskoleloven § 3-2.  Se vår omtale 

av endringer i friskoleloven § 3-2.    

 

 

Ny § 5-7 om påbygging til generell studiekompetanse 

 

KFF støtter forslaget og noterer at det er gitt en henvisning til første avsnitt av denne 

paragrafen i forslaget til endring av friskoleloven § 3-2. Se vår omtale av endringer i 

friskoleloven § 3-2.    

 

 

Ny § 11-1 i opplæringsloven om tilfredsstillende utbytte av opplæringen 

 

Friskoleloven § 3-6 angir at bl.a. opplæringsloven § 11-1 skal gjelde friskoler. KFF vil advare 

mot en utforming av lovverket for friskoler som er slik at ordene «kommunen» og 

«fylkeskommunen» brukt i opplæringsloven skal «oversettes» til friskolens styre når 

bestemmelsene leses for å forstå hvilke plikter friskolen har. Dessverre er det nettopp dette 

som skjer når kapittel 11 i opplæringsloven gjøres gjeldende for friskoler. 

 

Hvis en lovbestemmelse som skal gjelde en friskole, sier «kommunen», så må dette bety 

kommunen og ikke noe annet. Så lenge dagens bestemmelser for friskoler er slik at 

kommuner og fylkeskommuner har noe ansvar for det som gjelder elever i friskoler, jf. dagens 

bestemmelser om skyss og spesialundervisning, må det aldri være tvil om at når begrepet 
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«kommune» eller «fylkeskommune» er brukt, så er det faktisk kommunen eller 

fylkeskommunen det handler om. 

 

Det er en stor svakhet ved høringsnotatet at det overhodet ikke drøfter anvendelsen av kapittel 

11 inn i en friskolesammenheng. Det gis utfyllende drøftinger av om det er skolen eller 

kommunen/fylkeskommunen som skal være pliktsubjekt for ulike bestemmelser, og her 

brukes det faktum at en offentlig skole ikke er et eget rettssubjekt, som argument i drøftingen. 

Det er relevant innen offentlig sektor, men nettopp denne forskjellen mellom friskoler og 

offentlige skoler, at friskoler er eget rettssubjekt, mens offentlige skoler ikke er det, er det 

som gjør at bestemmelsene ofte må formuleres ulikt i friskoler og offentlige skoler! Dette er 

ikke berørt i høringsnotatet. 

 

KFF ser fordelen med å presisere ansvaret for å sikre at elevene får tilfredsstillende utbytte av 

opplæringen. Ut fra sammenhengen forstår vi at det sannsynligvis ikke er kommunen eller 

fylkeskommunen som er ment å være pliktsubjektet når § 11-1 skal anvendes i friskoler. Da 

må etter vårt syn bestemmelsen omskrives og plasseres inn i friskoleloven med korrekt 

angivelse av pliktsubjektet.   

 

Vi mener at en bestemmelse om dette ansvaret i en friskole må fastsette at det er skolen som 

er subjektet for plikten til å sørge for eller sikre det som kreves. 

 

KFF mener begrepet tilpasset opplæring bør beholdes og ikke erstattes av begrepet 

«universell opplæring». Vi støtter her argumentasjonen som bla. Utdanningsforbundet og KS 

har gitt. Universell utforming betyr vanligvis å utforme samfunnet og omgivelsene slik at så 

mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Målet er at universell 

utformede løsninger skal kunne brukes av alle, slik at spesialløsninger ikke er påkrevd. 

Tilpasset opplæring er kjennetegnet ved at man tilbyr ulike løsninger ved variasjon i bruk av 

lærestoff, arbeidsmåter og læremidler og variasjon i organisering av og intensitet i 

opplæringen i forhold til den enkelte elev. KFF mener derfor at tilpasset opplæring er et langt 

mer presist begrep, og at universell opplæring er misvisende. 

 

Vi foreslår at denne lovbestemmelsen tas inn i friskoleloven: 

Skolen skal sørgje for at opplæringa er tilpassa, det vil seie at elevane skal få eit 

tilfredsstillande utbytte av opplæringa uavhengig av funksjonsnivå, og at alle skal få 

utnytta og utvikla evnene sine.  

Skolen skal sørgje for at lærarane følgjer med på utviklinga til elevane og vurderer om 

dei har tilfredsstillande utbytte av opplæringa. 

Skolen skal sørgje for at lærarane melder frå til rektor dersom det er tvil om at ein 

elev har tilfredsstillande utbytte av opplæringa. Om det må til, skal skolen setje i verk 

eigna tiltak. 

Skolen skal vurdere om tiltaka er nok til å gi eleven eit tilfredsstillande utbytte av 

opplæringa, eller om eleven kan trenge individuelt tilrettelagd opplæring.  

 

 

Ny § 11-2 i opplæringsloven om intensiv opplæring på 1.–4. trinn 

 

KFF er uenig i at dagens § 3-4b flyttes ut av friskoleloven og inn i opplæringsloven. Særlig 

upassende blir denne overføringen når begrepet «skolen» i dagens opplæringslov § 1-4 

omgjøres til «kommunen» i forslaget til ny § 11-2.  
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KFF foreslår at dagens § 3-4b i friskoleloven beholdes, eventuelt at paragrafnummeret endres. 

Andre setning kan også gis den lille språklige endringen som er foreslått i ny § 11-2 i 

opplæringsloven. 

 

 

Ny § 11-3 i opplæringsloven om intensiv opplæring i videregående opplæring 

 

KFF ser fordelen med at friskoler får tilsvarende bestemmelser om dette som i offentlig skole. 

Friskoler har imidlertid et helt annet incentiv til å yte ekstra for elever står i «fare for ikkje å 

bestå fag» enn det offentlig skole har i og med friskoler mister inntekter når elever faller fra. 

Slik sett er bestemmelsen nokså unødvendig for friskoler. Friskoler gjør allerede det 

bestemmelsen er ment å få videregående skoler til å gjøre, med unntak av eneundervisning 

som det her åpnes for. 

 

KFF støtter innholdet i forslaget, men fastholder at bestemmelsen er ubrukelig når den står i 

opplæringsloven og pliktsubjektet beskrives å være fylkeskommunen. Bestemmelsen bør 

flyttes til friskoleloven, og plikten til å sørge for intensiv opplæring bør legges på skolen. 

 

Vi ber også Kunnskapsdepartementet sørge for, dersom denne lovendringen vedtas, å øke 

satsene for frittstående videregående skoler de to første årene etter at loven trer i kraft. I disse 

årene vil ikke regnskapstallene som er grunnlaget for beregning av tilskuddet til friskolene, 

inneholde slike kostnader. For det er ingen tvil om at kravet om intensiv opplæring i 

videregående skole vil øke skolens kostnader med opplæringen. 

 

 

Ny § 11-4 i opplæringsloven om personlig assistanse 

 

KFF stiller seg undrende til at bestemmelsen kan anses som en videreføring av dagens 

bestemmelse om spesialundervisning. I tolkningsuttalelser har jo Udir gjort det klart at tilbud 

etter dagens § 5-1 i opplæringsloven bare skal gjelde opplæring og må knyttes til 

kompetansemål, jf. f.eks Udirs svar til Fylkesmannen i Møre og Romsdal om «kven som har 

ansvaret for medisinering og oppfølging av ein elev med diabetes».  

 

Praksis i dag er at elever i friskoler i ikke får dekt som spesialundervisning kostnader til 

assistent som hjelper elever med toalettbesøk, sørger for medisinering eller gir tilsvarende 

hjelp. Eventuell dekning av slike kostnader fra kommunens side skjer over kommunens 

budsjett for helse- og omsorgstjenester og da gjerne som tildeling av personlig assistent 

(BPA). 

 

KFF mener det er på høy tid at friskoleelevers rett til personlig assistanse lovfestes, men dette 

må gjøres med en bestemmelse i friskoleloven hvor det utvetydig slås fast at kostnadene til 

slik assistanse skal dekkes fullt ut av elevens hjemkommune (eventuelt hjemfylket). En 

henvisning i friskoleloven til § 11-4 i opplæringsloven, uten å avklare dekning av kostnader, 

kan sette friskolen i en vanskelig situasjon. Det kan blant annet føre til at friskolen må bruke 

av statstilskuddet slik at pengene ikke kommer elevene til gode eller at skolen i verste fall 

ikke blir i stand til å betale sine forpliktelser og går konkurs. 

 

 

Ny § 11-5 i opplæringsloven om fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel 
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KFF stiller seg undrende til at bestemmelsen kan anses som en videreføring av dagens 

bestemmelse om spesialundervisning. Det er så langt vi kjenner til, ingen friskoler som har 

fått vedtak om spesialundervisning som innebærer at friskolen gjør fysiske tilrettelegginger 

finansiert av den som finansierer spesialundervisningen, altså kommunen eller 

fylkeskommunen. 

 

KFF mener det er på høy tid at friskoleelevers rett til fysisk tilrettelegging og tekniske 

hjelpemiddel lovfestes, men dette må gjøres med en bestemmelse i friskoleloven hvor det 

utvetydig slås fast at friskolens kostnader til ombygginger eller til tekniske hjelpemiddel skal 

dekkes fullt ut av det offentlige utenfor friskoles statstilskudd. En henvisning i friskoleloven 

til § 11-5 i opplæringsloven, uten å avklare dekning av kostnader, kan sette friskolen i en 

vanskelig situasjon. Det kan blant annet føre til at friskolen må bruke av statstilskuddet slik at 

pengene ikke kommer elevene til gode eller at skolen ikke blir i stand til å betale sine 

forpliktelser og går konkurs. 

 

 

Ny § 11-6 i opplæringsloven om individuelt tilrettelagt opplæring 

 

KFF mener det er unødvendig å endre dagens begrep «spesialundervisning», men har for 

øvrig ingen merknad til ny § 11-6 dersom dette bare handler om at dagens utgave av 

opplæringsloven § 3-1 første ledd videreføres i ny språkdrakt. Det er tilstrekkelig at 

friskoleloven, som i dag, henviser til opplæringslovens bestemmelse om retten til 

spesialundervisning (individuelt tilrettelagt opplæring).  

 

Dersom vår anbefaling om å sette inn parallelle versjoner av §§ 11-1 til 11-5 blir fulgt, må det 

i friskoleloven innføres nye henvisninger til opplæringslovens bestemmelser om særskilt 

tilrettelagt opplæring/spesialundervisning, og da henvist på en slik måte at det er klart hva 

som er kommunens og fylkeskommunens ansvar når det gjelder slik opplæring i friskoler. 

 

 

Ny § 11-7 i opplæringsloven om vedtak om individuelt tilrettelagd opplæring og krav om 

sakkyndig vurdering 

 

KFF har, utover at begrepet spesialundervisning helt unødvendig er erstattet med betegnelsen 

individuelt tilrettelagt opplæring, ingen merknad til forslaget om endring av dagens regelverk 

på dette området. Det er tilstrekkelig at friskoleloven, som i dag, henviser til 

opplæringslovens bestemmelser om vedtak om spesialundervisning (individuelt tilrettelagt 

opplæring) og krav om sakkyndig vurdering.  

 

 

Ny § 11-8 i opplæringsloven om hva den sakkyndige vurderingen skal inneholde 

 

KFF har ingen merknad til forslaget om endring av dagens regelverk på dette området. Det er 

tilstrekkelig at friskoleloven, som i dag, henviser til opplæringslovens bestemmelser om hva 

den sakkyndige vurderingen skal inneholde. 

 

 

Ny § 11-9 i opplæringsloven om kompetansekrav for den som skal gi individuelt 

tilrettelagt opplæring 
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KFF har, utover at begrepet spesialundervisning helt unødvendig er erstattet med betegnelsen 

individuelt tilrettelagt opplæring, ingen merknad til forslaget om kompetansekrav for denne 

typen undervisning/opplæring. Det er tilstrekkelig at friskoleloven, som i dag, henviser til 

opplæringslovens bestemmelser om disse kompetansekravene. 

 

 

Ny § 11-10 i opplæringsloven om individuell opplæringsplan 

 

KFF har, utover at begrepet spesialundervisning helt unødvendig er erstattet med betegnelsen 

individuelt tilrettelagt opplæring, ingen merknad til den nye måten å formulere krav til skolen 

om å utarbeide individuell opplæringsplan (IOP). Det er tilstrekkelig at friskoleloven, som i 

dag, henviser til opplæringslovens bestemmelser om IOP. 

 

 

Ny § 11-11 i opplæringsloven om årlig evaluering av utbyttet av den individuelt 

tilrettelagte opplæringen 

 

KFF har, utover at begrepet spesialundervisning helt unødvendig er erstattet med betegnelsen 

individuelt tilrettelagt opplæring, ingen merknad til bestemmelsen som pålegger skolen en 

plikt til å evaluere. Det er tilstrekkelig at friskoleloven, som i dag, henviser til 

opplæringslovens bestemmelser om slik evaluering. 

 

 

Ny § 11-12 i opplæringsloven om opplæring av elever med behov for alternativ og 

supplerende kommunikasjon 

 

Vi forstår det slik at gjeldende § 3-14 i friskoleloven skal gå ut når (hvis) friskoleloven § 3-6 

får en henvisning til hele kapittel 11 i opplæringsloven, inkludert § 11-12 som tilsvarer dagens 

§ 3-14 i friskoleloven. KFF mener § 3-14 i friskoleloven bør videreføres. Henvisningen til 

opplæringsloven § 11-12 bør fjernes fra ny § 3-6 i friskoleloven. 

 

 

Ny § 11-13 i opplæringsloven om pedagogisk-psykologisk tjeneste 

 

KFF antar det er en inkurie at det foreslås at friskoleloven skal henvise til at denne paragrafen 

gjelder for friskoler. Pedagogisk-psykologisk tjeneste er og vil være noe som kommunen og 

fylkeskommunen skal ha, ikke friskolen.  

 

Vi merker oss at formuleringen «inkluderende opplæringstilbud til elevar som har ulike behov 

for tilrettelegging av opplæringa» skal erstatte formuleringen «opplæringa ... for elevar med 

særlege behov». Tilsvarende er «inkluderande» tatt inn som beskrivelse av opplæringstilbudet 

i bokstav b) i paragrafen.  

 

Vi synes ikke de nye formuleringene bringer inn noe nytt og bedre i regelverket, men det er 

kanskje ikke så viktig at vi mener noe om dette siden det her handler om en bestemmelse som 

nok ikke er ment å gjelde friskoler. Viktigere er det å påpeke at nettopp fordi opplæringsloven 

§ 11-13 umulig kan være en bestemmelse for friskoler, så har friskoler i realiteten ikke noen 

bestemmelse som sier at skolen må drive inkluderende opplæring. Likevel skal PPT være 

pålagt å gi også friskoler, som leverandør av opplæring til elever med vedtak om 

spesialundervisning/særskilt tilrettelagt opplæring, hjelp til «kompetanseutvikling og 
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organisasjonsutvikling for å oppnå eit inkluderande og tilrettelagd opplæringstilbod». Dette 

virker lite gjennomtenkt. Vi antar at det her foreligger en feil.  

 

  

Ny § 18-3 om rett til videregående opplæring for voksne 

KFF støtter forslaget.  

 

 

Ny § 18-4 i opplæringsloven om rett til yrkesfaglig rekvalifisering  

 

KFF støtter at voksne skal kunne få rett til fag- og yrkesopplæring selv om de allerede har en 

fullført og bestått studie- eller yrkeskompetanse. Det må imidlertid synliggjøres i regelverket 

for friskoler at denne retten kan tas ut ved en friskole.  

 

Vi viser til vår kommentar til endring i friskoleloven § 3-2. 

 

Dersom retten til yrkesfaglig rekvalifisering innføres, og dersom denne retten kan tas ut i 

friskoler, samtidig med at retten til videregående opplæring utvides til opplæringen er fullført 

og bestått, vil det bli svært få søkere til friskoler i kategorien «voksne uten rett». Vi kan vel 

anta da at kategorien «voksne uten rett» i praksis ikke lenger eksisterer. I et slikt tilfelle vil det 

ikke være urimelig at det regelverket som er gitt om friskolers mulighet til å ta inn voksne 

søkere uten rett til opplæring, jf. forskrift til friskoleloven kap. 11, blir endret.  

 

Dagens situasjon er at kvotene for inntak av voksne elever uten rett til opplæring er i aktiv 

bruk. At enkelte friskoler, ikke minst f-skolene, kan ta inn voksne elever uten rett til 

opplæring, er et viktig tilbud for den enkelte elev og gir et svært godt samfunnsbidrag fullt ut i 

samsvar med begrunnelsene for rekvalifisering og generelt å dyktiggjøre for arbeidslivet. 

Uten å ville redusere betydningen av hver enkelt friskole som tar inn voksne, vil vi likevel 

trekke fram de mange f-skolene som bidrar til at voksne med rushistorikk og alvorlige 

vanskeligheter av ulikt slag, får en yrkeskvalifisering fordi skolene kan ta inn voksne uten rett 

til opplæring.  

 

Spørsmålet om inntak av elever uten rett til opplæring er et spørsmål vi kommer tilbake til 

dersom forskriften foreslås endret. 

 

 

Ny § 24-4 i opplæringsloven om selvråderett for dem som har fylt 15 år.   

 

KFF støtter forslaget. Vi forstår det slik at bestemmelsen gjelder alle ungdommer generelt, på 

samme måten som bestemmelsene om retten til videregående opplæring gjelder alle. Det ville 

likevel ikke være urimelig om friskoleloven på et relevant sted, viste til denne bestemmelsen.   

 

 


