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Til stede:  

Fra FK; Gro Maastad (PHL), Cathrine Nordlie (Steinerskoleforbundet), Nina Johansen og Jennifer 

Varbanov (NMF), Arild Strømnes og Øyvind Langørgen (NFFL), Lars Eirik Sandvik og Jan Erik Sundby 

(KFF). 

Fra Udir; Magne Hopland Engebretsen, Einar S. Plather, Christina Grønli, Øystein Rovde, Annemarie 

Bechmann Hansen, Anna Beskow, Sigurd Holen. 

Saker fra FK: 

1. EGENBETALING VED SKOLETUR -OPPFØLGING FRA TIDLIGERE MØTER  

Friskolenes Kontaktforum (FK) har tidligere med utgangspunkt i en tilsynssak ved en videregående 

skole, tatt opp spørsmålet om mulighetene for at elevene betaler egenandeler ved skoleturer etter 

samme prinsipper som i tilsynssaken. Utdanningsdirektoratet (Udir) utarbeidet på grunnlag av 

tidligere samtaler om dette et skriv datert 04.12.2015 adressert til FK, «Presiseringer av regler om 

finansiering av skoleturer ved friskoler».  

Saken ble drøftet på vårt møte 09.12.2015. Det ble konkludert med at presiseringene i nevnte skriv 

er klargjørende på en rekke områder, men det er fortsatt et uklart spørsmål om det kan arrangeres 

skoletur (i skoletiden) på grunnskolenivå hvor det kreves betaling for å kunne delta mens det 

samtidig er et fullverdig alternativ som er gratis. 

SVAR: Udir informerte om at de vil komme med et nytt skriftlig svar på dette med det aller første som 

skal klargjøre forholdet mellom betaling og gratisprinsippet også på grunnskolenivå. 

 

2. LEKSEHJELP 

I Privatskolelovforskriftens § 2B-1 sto det fram til 2014: "Skolen er ansvarleg for leksehjelpa og veljar 

korleis leksehjelpa skal organiserast. Det totale omfanget leksehjelp på 1.–4. årstrinn skal til saman 

vere minimum 8 timar kvar veke. Kvart årstrinn skal ha minimum ein time leksehjelp per veke." 

I rundskriv Udir-6/2010 står det (om OPL, gjelder tilsvarende for PSL): "Det understrekes at 8 timer 

per uke er et minimumskrav og at kommunen kan velge å tilby elevene flere timer enn de som 

fremgår av leddet her."  I Prop. 68 L (2013/14), der det blir foreslått at leksehjelp skal kunne tilbys på 

alle årstrinn, står det tilsvarende: "Det er ikke noe i veien for at en kommune tilbyr 

mer leksehjelp enn de åtte minimumstimene. Noen kommuner gjør det i dag, men dette faller ikke 

innenfor dagens lovpålagte plikt." 



Den nye forskriftsformuleringen fra 2014 er litt annerledes, der heter det: "Skolen skal tilby 

leksehjelp, jf. friskolelova § 7-1e, med til saman åtte timar kvar veke til elevar i grunnskolen." Det står 

altså ikke noe om minimum, men det er så langt vi kan se ingenting i Prop. 68 L som tilsier at det er 

bevisst utelatt eller at det ikke skulle være lov lenger å tilby mer enn åtte timer. Kan vi få bekreftet at 

det fremdeles er slik at våre skoler kan bruke mer enn de lovfestede åtte timene på leksehjelp?  

Svar: Udir finner ikke grunnlag i forarbeidene som tyder på at leksehjelp skal være begrenset til 8 

timer og mener derfor at det er opp til skolene å yte mer enn disse 8 timene. Udir understreker videre 

at endrete tidspunkter for leksehjelp ikke utløser grunnlag for endringer i skoleskyss.  

3. TILGANG TIL DELER AV REFLEKS (kap. 9A-delen) 

Det er fint at Udir utvikler en parallell til «RefLex» som offentlige skoler har tilgang på.  Noen av våre 

rektorer bistår Udir med å lage en friskolevariant av RefLex. Det vil imidlertid slik vi har forstått kunne 

ta lang tid før denne utgaven kan tas i bruk, og skolene spør derfor oss om ikke de kan få tilgang til 

utgaven de kommunale skolene bruker. Særlig gjelder dette kap. 9a-området Det er jo 

opplæringslovens bestemmelser som gjelder også for friskolene på dette området, slik at det skulle 

være uproblematisk for friskolene å bruke samme oppsett som de offentlige skolene. Kan friskoler få 

tilgang til RefLex eller de delene av Refleks som gjelder kap. 9A i opplæringsloven? Samtidig kan det 

være nyttig å få en oppdatering om arbeidet med friskoleutgaven av RefLex. 

Svar: Udir kan på grunn av struktureringen i den offentlige utgaven (skole – kommune) ikke åpne 

denne, men Udir viste til at utgaven av RefLex for friskoler er ferd med å bli lagt ut. Det skal nå være 

opprettet en lenke på «tavla» hvor friskolene etter hvert vil finne at friskoleutgaven bygges ut. Udir 

takket for bistand fra flere av våre medlemsskoler i dette arbeidet. Udir kan ikke gi forbundene 

tilgang i tavla men skoler kan gi ansatte i forbundene tilgang for sin skole.  

 

4. TOLKNING AV FORMULERING I BREV OM GODKJENNING AV LÆREPLAN 

Udir har i brev datert 15.02.2016 til KFF gitt melding om vedtak om godkjenning av læreplan i 
Kristendomskunnskap med diakonal vinkling. I konklusjonen står det blant annet følgende: 
«Kristendomskunnskap med diakonal vinkling, utover timerammen for yrkesfaglige 
utdanningsprogram, kan godkjennes. Faget har til sammen 56 årstimer fordelt på 28+28 årstimer på 
vg1 og vg2. Dette gjøres ved at elvene ved de aktuelle skolene får utvidet den totale timerammen. 
Faget med omfang, fravær og karakter kan føres i merknadsrubrikken på vitnemålet.» Timene i dette 
faget skal altså komme i tillegg til de timene som elevene ellers skal ha i de aktuelle kursene.   
Videre står det i brevet: «Faget vil være obligatorisk for alle elevene ved skolene som velger å ta det i 

bruk. Selv om fravær skal føres i merknadsrubrikken, skal fraværet medregnes når grunnlaget for 

statstilskudd skal beregnes.» Vi oppfatter at det kun er i forbindelse med den såkalte 20-dagers 

regelen at fraværet kan få konsekvenser for statstilskuddet. Kan Udir gi oss en detaljert beskrivelse 

av hvordan en slik beregning skal foretas? Skal eksempelvis tas hensyn til dette tilleggsfaget ved 

beregning av skoledagens lengde. 

Svar: Udir bekrefter at dette gjelder i forhold til 20 dagers regelen. I tillegg bekreftes det at fag som 

på denne måten kommer i tillegg til andre fag, medregnes i grunnlaget for skoledagens lengde. Både 

fravær i faget og faget regnes med ved utregning av fraværsdager. (Men eleven er fortsatt bare å 

regne som en 100% elev og ikke over 100.) 

 

5. LÅN FRA NÆRSTÅENDE / EIER 



Det er ikke unormalt at en skole har behov for å ta opp lån. Vanligvis tas lånet opp i en bank. Særlig 

skoler som ikke har store eiendeler eller leier skolebygg av nærstående/eier eller for den del av helt 

andre grunner, kan oppleve at banken avslår lånesøknaden grunnet manglende mulighet for 

sikkerhetsstillelse. Da kan det være en løsning at huseier eller nærstående yter skolen lån. Videre kan 

det legges til grunn at skolen etter avtale med denne lånegiveren betaler tilbake lånet noen år 

seinere. Vi forutsetter at lånebetingelsene er på markedsmessige vilkår eller bedre for skolen. 

Markedsmessige kan her etter vår oppfatning bety at lånet blir dyrere enn om skolen kunne stilt 

egen pant. Ser Udir betenkeligheter med denne formen for lån mellom skolen og nærstående eller er 

denne formen for lånevirksomhet fullt ut akseptabel på de betingelsene som er beskrevet ovenfor?  

Svar: Udir oppfatter at situasjonen beskrevet i spørsmålsstillingen er OK. Det var forståelse for at det 

til og med er grunnlag for en noe høyere rente når lånet gis videre fra nærstående til skolen for å 

dekke inn økt risiko og at dette er innenfor det som er avgrensingene – markedsmessige forhold. 

 

6. SALG AV UNDERVISNINGSOPPLEGG 

Vi har fått henvendelser fra skoler som har utviklet gode undervisningsopplegg hvor det er lagt ned 

omfattende innsats i detaljerte og godt gjennomomarbeidet opplegg for elevene. Andre skoler har så 

vist interesse for å kjøpe dette opplegget og skolene (selger og kjøper) er enig om en pris. Prisen er 

reflektert i tiden som har gått med til å utvikle dette og medfører i praksis en deling av 

utviklingskostnadene. Spørsmål: Kan Udir se betenkeligheter eller begrensninger ved at skoler på 

denne måten omsetter egenutviklet undervisningsopplegg. 

Svar: Det er ifølge Udir greit å kjøpe undervisningsopplegg så lenge det ikke er over markedspris. Det 

å selge slikt opplegg kan være problematisk. Skoler kan på denne måten benytte lærere/ressurser på 

å lage salgbare undervisningsopplegg og dette vil kunne føre til at tilskuddet ikke kommer elevene til 

gode. Udir anbefaler at man gjør en henvendelse til Udir for å få en godkjenning ved salg av 

undervisningsopplegg. Det er i prinsippet ingen nedre grense her. Det er greit å gi bort 

undervisningsopplegg.  

 

7. BRUK AV INVESTERINGSFOND 

Økonomiforskriften kapittel 5 tar for seg etablering og bruk av investeringsfond. Vårt spørsmål  

gjelder det hva § 8, 2. punktum angir som lovlig bruk av investeringsfondsmidler. Denne setningen 

lyder som følger: «Investeringsfondet skal nyttast til dekking av kostnader knytte til framtidige 

investeringar i driftsmidlar som har ei levetid på minst 3 år, og som kjem elevane til gode.» 

I merknader fra Udir av 07.06.2011 gjengitt i lovboken på side 182 står det: «Varige driftsmidlar kan 

her mellom anna vere bygg, større påkostnadar og utstyr som oppfyller det krava som er sett.» 

Er det anledning for skoler til å benytte investeringsfondsmidler til vedlikeholdskostnader (for 

eksempel utskifting av vinduer og dører på skolebygg som må oppfattes å være «større 

påkostnader») som ikke aktiveres i balansen men direkte kostnadsføres? 

Svar: Udir mener at situasjonen som er beskrevet ovenfor er innenfor lovlig anvendelse av 

investeringsfond. Det forutsetter at andre regler knyttet til oppretting av avsetning av fondet er fulgt. 

 



8. DIVERSE - NYE FORSKRIFTER 

Finnes det nå en oppdatert framdriftsplan i forhold til orienteringen vi fikk sist for utarbeiding av nye 

forskrifter til friskoleloven, og kan vi få del i denne? Dette gjelder særlig i forhold til vår planlegging 

av høringsrunden. 

Svar: Siden FK sendte over sine spørsmål skriftlig 24. februar, er høringsdokumentet sendt ut og det 

framgår her at høringsfristen er satt til 20. mai. Udir regner med å oversende forslag til ny forskrift til 

KD innen 15. juni og at ikrafttredelse blir som tidligere forutsatt 01.08.2016. 

9.  Annet 

Flyktningesaken: Det var en viss uklarhet om FK ville komme med konkrete innspill i forhold til 

utfordringene knyttet til asylsøkere / flyktninger. FK oppfatter at det ikke er grunnlag for å komme 

med særskilte innspill, men er positivt innstilt på å bidra så lenge det er juridisk og økonomisk rom for 

det. Det ble som eksempel pekt på vanskene med å ta inn mange elever i grunnskoler etter telledato 

uten at det ble ekstra støtte til undervisningen. FK avventer ellers KDs avgjørelse i den såkalte Sygna-

saken hvor Udir har avslått muligheten for å gi språkopplæring som kommunen etterspør.      

Styrekurs: Vi frisket opp samtalen om mulig støtte for gjennomføring av styrekurs. Det er opp til FK / 

FK-medlemmer å komme tilbake med konkrete henvendelser på dette. FK oppfattet at Udir var 

positive til å kunne dekke noe av kostnadene knyttet til dette arbeidet i forbundene.  

Økt gjennomføring: Vi fikk en orientering fra Marianne Berg, juridisk 1, Udir, om et arbeid hvor man 

kartlegger hindringer i regelverket for at flest mulig gjennomfører grunnopplæringen - «Økt 

gjennomføring 0 – 24 år». Vi hadde ga noen innspill over bordet på hva som oppleves som 

«bremseklosser» sett fra friskolenes side. I og med at dette er et pågående arbeid, vil det fortsatt 

være mulig å komme med innspill. 

Rapport om tilsyn 2015: Udir delte ut til FKs representanter rapporten «Det er elevene som teller» - 

Oppsummering av funn fra tilsyn med frittstående skoler i 2015. Udir oppfordret oss til å komme med 

tilbakemeldinger på rapporten ved neste anledning. 

 

Ref: Jan Erik Sundby 

Jeg synes særlig side 14 hvor Udir redegjør for tilsyn med norsk skole i sydlige strøk som hadde 

manglende rutiner om å informere om risikoen for å bli solbrent. Denne saken setter deler av 

tilsynsvirksomheten i et tankevekkende perspektiv. 


