
Friskolenes Kontaktforum (FK)                         Side 1 
 

Friskolenes Kontaktforum (FK)                        

Kristne Friskolers Forbund (KFF), Norsk Montessoriforbund (NMF), Steinerskoleforbundet 

(SF), Private Handelsskolers Landsforbund (PHL) og Norske Fag- og friskolers Landsforbund 

(NFFL).  Leder av forumet for 2015 er Ragnar Johansen. Epost: ragnar.johansen@friskoler.no 

 

Referat fra møtet i Utdanningsdirektoratet 9. desember 2015 

Deltakere fra Udir.: Einar S. Plather, Christina Grønli, Øystein Rovde, Sine Solheim, Magne 

Hopland Engebretsen, Annemarie Bechmann Hansen.  

Vivi Bjelke og Bjørg R. Tronsli møtte i saken om Ungdomstrinn i utvikling, og Per Christian 

Larsen og Mads Normann møtte under presentasjonen av ny PAS2. 

FK sine deltakere var:                                       

Steinerskoleforbundet: Cathrine Nordlie                                                               

NFFL: Ragnar Johansen og Arild Strømnes.                                                                 

KFF: Jan-Erik Sundby og Signe Sandsmark.                                                                

PHL: Vilhelm og Ingar Lae.                                                                                

NMF: Jon Terje Bjørke og Eirin Eikås 

1. Oppfølgning av sak fra forrige møte - Saksbehandling av endringssøknader  

fra skoler godkjent etter kap.4 i VO-loven 

Vi noterte følgende svar  i referatet: «Udir. vil bedre  informasjonen ved å legge ut mer info på 

hjemmesiden,  inkl. eget søknadsskjema for endringer. I utgangspunktet må alle endringer 

sendes inn for godkjenning. Også for at Udir. skal være  oppdatert om helheten i 

skolevirksomheten. Mange av skolene har gamle læreplaner, og dette skaper ytterligere  behov 

for å bli oppdatert». 

Vårt spørsmål nå er: Hva er status i denne saken? 

Svaret fra Udir: Det er lagt ut nytt søknadsskjema og en veileder for endringssøknader. Også med 

info om hva som kan meldes til Udir.  uten å levere ny søknad. Eventuelle innspill til saken kan 

leveres direkte til Christina Grønli. 

2.  Oppfølgning av sak fra forrige møte. Om egenfinansiert turbetaling o.l.  

spesielt i grunnskolen i forhold til gratisprinsippet 

        Vi noterte følgende svar i referatet: « Udir. vil gi et skriftlig svar på dette spørsmålet». 

        Vårt spørsmål nå er: Hva er status i denne saken?  
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        Svaret fra Udir. er gitt skriftlig i brev  til organisasjonene datert 04.12.2015. FK stilte ytterligere                    

 spørsmål i møtet som ble drøftet av Udir. KF påpekte at brevet ikke fullt ut klarlegger om 

samme praksis som godkjennes ved videregående skoler gjelder for grunnskoler. På bakgrunn av 

spørsmålsrunden vil Udir oppdatere brevet.  

 

3. Flyktninger har rett til grunnskole – kan friskolene bidra? 

 

FK satte denne saken på dagsordenen bl.a. med grunnlag i  brevet fra Udir. angående 

opplæringsretten for flyktninger og asylsøkere. Udir. skriver bl.a. følgende:» Barn og 

unge som kommer til Norge som asylsøkere har i utgangspunktet de samme rettighetene og 

pliktene som andre barn og unge i Norge. Det er kommunene som er ansvarlige for 

grunnskoleopplæringen og fylkeskommunene som er ansvarlig for videregående 

opplæring» 

FK stilte følgende spørsmål: Er det ønskelig og mulig at friskoler kan delta i denne 

«dugnaden» med å skaffe asylbarn er forsvarlig opplæringstilbud? Vil Udir. eventuelt 

kunne gi kommunene egen informasjon om at også friskoler kan delta og hvilke 

betingelser som er knyttet til dette? 

 

Svaret fra Udir.: Udir. Var positiv til innspillet fra FK og de skulle ta det med seg på 

snarlig møte i KD om saken. Men Udir. presiserte også at en medvirkning for å løse 

utfordringene for vertskommunen vil måtte skje i en tilpasset form i forhold til det 

handlingsrommet som ligger i friskolenes lover og regler.  

 

FK presiserte at det i første omgang ikke var snakk om å ta inn ordinære elever, men 

å kunne bidra til at norskopplæring og annen opplæring kom i gang snarest mulig. 

Dette kan skje f.eks. ved at innføringskurs o.l. ble godkjent som «annen virksomhet» 

etter oppdrag fra kommunen eller fylkeskommunen, og at ordinært opptak som 

elever skjer i samsvar med gjeldende regelverk. På spørsmål fra Udir. uttrykte FK at 

det mest sannsynlige bidraget kunne være  

 Utleie av undervisningsrom og spesialrom 

 Utleie av lærere 

 Gjennomføring av opplæringstiltak på oppdrag fra kommunen 

 

FK forventer at Udir. eller KD gir nærmere signaler om hvordan friskolene kan bidra i 

den nasjonale dugnaden med å gi opplæring til asylsøkere og flyktninger. 

 

4. Realkompetansevurdering av søkere som har fullført yrkesopplæring og 

ønsker påbygging til studiekompetanse. 

 Fra og med eksamen 2014  har denne gruppene blitt en del av ungdomsretten,  men 

 rettstilstanden for dem som søker friskoler er fortsatt ikke klar  
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 Derfor spurte FK: Kan Udir. opplyse oss om hva som er korrekt håndtering av denne 

 elevgruppen når de ønsker å ta opplæringen ved en friskole? 

Svaret fra Udir.: Elever som har fullført yrkesopplæring i 2014 eller senere og dermed har 

rett til å ta påbygg til studiekompetanse som en del av ungdomsretten, skal IKKE 

realkompetansevurderes. Denne retten, uten vurdering, gjelder fram til de er 24 – da går de 

over på voksenrett. Selv om elevene i friskolene blir definert som "voksne" når de er 19, 

gjelder ikke det i dette tilfellet. 

 

5. Informasjon om prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling»  

Vivi Bjelke og Bjørg Tronsli informerte om prosjektet. Målsettingen er å utvikle elever med 

gode grunnleggende ferdigheter innen norsk og matematikk og styrke elevers motivasjon til å 

utvikle gode ferdigheter i disse fagene.  For å nå disse målene må lærere bli i stand til å tilby 

med praktisk og motiverende undervisning.                                                                                                         

Prosjektet tilbyr opplæring for faglærere ved de deltakende ungdomsskolene. Dessuten 

tilføres prosjektskolene følgende ressurser: 

 Utviklingsveiledere som bistår rektorene i utviklingsplanleggingen 

 Ressurslærere som lærer opp de andre faglærerne 

 Forskningsressurser (NIFU) som følger prosjektet for å dokumentere 

tiltakene og effektene  

FK fikk presentert prosjektet via powerpoints, og disse er oversendt til FK-medlemmene . 

Prosjektet har også egen hjemmeside: http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/  

Siste pulje i prosjektet starter våren 2016. Friskoler som ennå ikke er påmeldt men som 

gjerne vil være med kan melde seg innen 14. desember. 

 

6. Møteplan for 2016 
Etter samråd med Udir. ble følgende datoer vedtatt for 2016: 

 Onsdag 9. mars 

 Onsdag 8. juni 

 Uke 41 (10-12.10.) 

 Osnsdag 7. desember 

 

7. Ny PAS2 
PAS2 handler om et nytt og forbedret eksamensadministrativt verktøy. Det er ønskelig å få 

kontakt med noen friskoler som kan sikre at friskolenes tjenestebehov knyttet til eksamener 

blir ivaretatt på en fullgod måte. I kortversjon handler  PAS2 om administrasjon av 

o Sentralgitte eksamener 

o Lokalgitte eksamener 

o Utvikling av prøver 

http://www.udir.no/Utvikling/Ungdomstrinnet/
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Udir. vil invitere til eget samarbeidsmøte for aktuelle friskoler. FK bes rekruttere slike skoler! 

8. Eventuelt 

KF orienterte om Skattedirektoratets endring av praksis knyttet til mva-kompensasjon for 

internat. Udir kjente ikke til at Skattedirektoratet har vært i kontakt med Udir sklik vi har fått 

inntrykk av. I ettertid bekrefter at Skattedirektoratet har hatt slik kontakt med Udir. Det vi ha 

alvorlige følger for en rekke internatskoler dersom Skatt vest sine vurderinger skal legges itl 

grunn for praksis. For noen skoler er det vanskelig å se muligheten for å kunne drive videre. 

For Friskolenes Kontaktforum                                                                                                                                            

Ragnar Johansen                                                                                                                                                                   

Leder 2015 


