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Dagen har i det siste satt fokus på den store andelen utenlandske elever ved bibelskolene. Avisen har 
kontaktet bibelskoler som eies av en rekke ulike organisasjoner og menigheter men som alle er 
medlemmer av Kristne Friskolers Forbund (KFF). Opplysninger fra skolene viser at ca 1/3 av elevene 
er utenlandske. Asiatiske nasjonaliteter utgjør en stor andel.  
 
KFF er i første rekke opptatt av å skape gode rammebetingelser for bibelskolene. Tilskuddsordningen 
som er «stykkprisbasert» gir grunnlag for at skolene har hodet over vannet økonomisk sett. KFF er 
også opptatt av å bidra til at skolene etterlever gjeldende lover og regler. Med et omfattende 
offentlig regelverk er dette et tidkrevende og nødvendig arbeid både for skolene og for KFF.   
 
En del skoler har, uten å være klar over det, tatt inn utenlandske elever som har benyttet inntak ved 
skolen og oppholdstillatelsen fra UDI som en tilgang til landet. Flere av disse har ikke vist seg på 
skolen, og skolen får selvsagt heller ikke tilskudd for disse elevplassene. Denne situasjonen har 
skolene og KFF i fellesskap tatt opp med UDI, og vi har blitt enige om noen kjøreregler slik at UDI skal 
få en oversikt over slike tilfeller.  
 
De fleste utenlandske elever er gode til å møte fram, delta i undervisningen og gjennomføre 
skolegangen. I mandagsutgaven av Dagen uttaler Udir at bibelskolene som tar opp utenlandske 
elever, opptrer i samsvar med gjeldende regler og at dette er lovlig virksomhet. Tre politikere, Anne 
Tingelstad Wøien (Sp), Marianne Aasen (Ap) og Anders Tyvand (KrF), alle medlemmer av 
utdanningskomiteen, påpeker at en så stor andel utenlandske elever sannsynligvis ikke er etter 
intensjonen. Vi har forståelse for at spørsmålet stilles, og vi er i dialog med skolene om det. Videre vil 
vi understreke de positive sidene ved å ha en del utenlandske og norske elever sammen, men ikke 
skoler med bare utenlandske elever. Det kan derfor ikke være et ønske at denne muligheten stenges.  
 
KFF ser sammen med skolene at dagens andel av utenlandske elever er høy, men vi ønsker ikke et 
forbud eller en sentral kvotering fra myndighetene. Flere av skolene dette gjelder har blitt 
overrumplet av søkertilgangen fra utlandet, og de har ikke ønsket en slik situasjon. Vi drøfter i disse 
dager hensiktsmessige måter som hver enkelt skole kan benytte på lovlig vis for å regulere andelen 
utenlandske elever. Vi vet at det er skoler som ønsker å sette en egen kvote for utenlandske søkere. 
Noen stiller allerede krav om kirketilhørighet. Andre tar i bruk krav om bestått språktest. KFF 
diskuterer med skolene om ikke å rekruttere direkte fra utlandet. Inntaksreglementer må tilfredsstille 
de kravene myndighetene setter til objektivitet og etterprøvbarhet.  
 
Vi synes det er bra at politikerne er opptatt av bibelskolene som skoleslag og er enige i det som sies 
om intensjonen med skoleslaget. Det har ikke blitt definert en norsk andel. Det er derfor rimelig at 
skolene får tid til å rette inn i forhold til en kurs som ingen tidligere har pekt ut.    
 


