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Til stede: 
Fra U-dir 
Magne Hopland Engebretsen, Marianne Lystad, Einar S. Plather, Sine Solheim og Eli-Karin Flagtvedt 
(sak 8). 
Dag Løken, Fylkesmannen i Østfold. 
Fra FK 
NFFL: Ragnar Johansen og Øyvind Langørgen 
Steinerskoleforb.: Bernard Doub 
NMF: Jon Terje Bjørke og Nina Johansen 
PHL: Gro Maastad 
KFF: Jan Erik Sundby og Signe Sandsmark 
 

1. Om betaling ved skoletur 

Vi oppsummerte følgende i våre notater på hovedspørsmålet i denne saken etter møtet i oktober 
med Udir:  
«Det er brevet fra 2016 som gjelder. Dersom Akademirapporten oppfattes annerledes, må det bero 
på uklarheter. Studieturer skal legges inn i skolepengene. Det er ok med parallelle tilbud med 
forskjellig pris / forskjellige skolepenger.»  
 
I samtalen på møtet i oktober kom det opp følgende tilleggsspørsmål: 
A. 
Vi ber om at Udir i sammenheng med spørsmålet også tar med følgende problemstilling: Vår 
forståelse er at de høyeste skolepengesatsene for enkeltelever kan være over 15%-grensen så lenge 
sum skolepenger ikke utgjør mer enn 15%-grensen. (15%-grensen vil si 17,65% av statstilskuddet og i 
tillegg kommer kapitalandelen). Dette kan eksempelvis være situasjonen der man gir moderasjon for 
søsken.  Vi ber om bekreftelse på at også de dyreste alternativene for studieturer på tilsvarende 
måte må kunne være over 15%-grensen. 
B.  
Vi oppfatter ikke at det er samsvar mellom tilsynsrapporten fra Akademiet og brev fra U-dir datert 
11. april 2016. I tilsynet fikk skolen aksept for at en frivillig tur til utlandet i skoletiden med 
egenbetaling var ok så lenge det var et tilbud hjemme som var gratis, for eksempel vanlig 
undervisning. Vi mener fortsatt at nevnte brev fra Udir er strammere enn dette og synes å endre 
lovforståelsen og dermed forvaltningspraksisen i forhold til Akademiet-saken.  Vi er derfor fortsatt 
usikre på om grunnskoler kan følge forståelsen fra saken i Akademiet vgs?  
 
Vi har notert følgende:  
Udir vil svare på spørsmål A i møtet i desember. 
FK har etter møtet i oktober i samarbeid med Udir funnet fram de aktuelle formuleringene det er vist 
til i punkt B i den nevnte tilsynsrapporten slik at vi kan få den konkrete vurderingen av dette i 
desembermøtet. 
 
Svar:  



- Skolepengene må differensieres ut fra utdanningsprogram i vgo.  
- Det som står i forarbeidene om at søskenmoderasjon og friplasser kan begrunne at noen elevers 
skolepenger overstiger 15 % så lenge snittet ikke er over  15 %, gjelder bare søskenmoderasjon og 
friplasser og kan ikke brukes som argument for å ha høyere skolepenger for noen elever av andre 
grunner, f.eks. studieturer. Dette er U-dirs mening, det er ikke blitt prøvd i noen sak. 
- Det er det U-dir har sagt sist om at studieturer skal innbakes i skolepengene, som gjelder. Vi må 
glemme det som står i Akademi-rapporten.  
 
 

2. Habilitet 
I forbindelse med styrearbeidet ved en skole, har det kommet spørsmål om hvilken rolle 
styremedlemmene uten stemmerett har ang. habilitet. Slik vi oppfatter det er det to sider ved saken 
som gir grunnlag for følgende spørsmål: 
a) Kan/skal de som kalles inn og møter på styremøtene etter §5-1 a til f, og som altså representerer 
sine grupper og ikke har stemmerett, kunne erklæres inhabile, eller er deres forhold til en saks 
innhold irrelevant slik at habilitet ikke skal vurderes for disse? 
b) Dersom det er usikkerhet rundt et styremedlems habilitet, skal da møtende personer i styret etter 
§ 5-1 a til f sin mening tillegges vekt, eller er det bare de valgte styremedlemmene som har noe å si?  
 
Svar: I slike spørsmål regnes de som møter i styret uten stemmerett som styremedlemmer og skal 
vurderes og vurdere på samme måte. 
 
 

3. Spørsmål om tilskuddssatsene  
Vi har blitt informert av Udir om tilleggsproposisjonen fra KD til Stortinget om retting av feil i 
beregningene av tilskuddssatser for videregående skole. FK legger til grunn at beregning av 
tilskuddssatser er kontrollert og at det ikke finnes lignende feil i beregningene for eksempel for 
inneværende og foregående år.  
Steinerskoleforbundet har noen spørsmål om tilskuddsberegningene. Spørsmålene vil komme 
seinere (ettersendt eller i møtet – se sak 6). 
 
Svar: De andre satsene er kontrollert og er riktige. 
 
 

4. Forskriftsarbeid 
Vi oppfatter at det nå settes i gang med forskriftsendringer på to områder som er av særlig interesse 
for oss. 
 

A. Økonomiforskrift   
Udir informerte på forrige møte om brev fra KD om gjennomgang av den såkalte økonomiforskriften 
til friskoleloven. Det ble i denne sammenhengen vist til at friskoleorganisasjonene skulle involveres i 
arbeidet. Av hensyn til planlegging i våre organisasjoner ønsker vi en plan for dette arbeidet. Kan Udir 
skissere framdriften i dette arbeidet? 
 
Svar: U-dir skal levere forslag til KD før 1. juni. Forslaget bearbeides der og sendes tilbake til U-dir 
som sender det på høring med tre måneders frist, bearbeider svarene og sender forslag til KD innen 
1. nov. 2017. KD har sagt at friskoleorg. skal involveres i det forberedende arbeidet. U-dir starter nå, 
har foreløpig ingen plan for vinterens/vårens arbeid og må komme tilbake til det. Org. kan gjerne 
begynne å samle sammen forslag til forbedringer i språk, struktur mm.  
 
 



B. Forskrifter til bl.a. Voksenopplæringsloven kap. 4. 
KD har sendt på høring et notat om endringer i Voksenopplæringsloven. Det framgår av notatet at 
forslag til forskrifter vil bli sendt på høring slik at disse kan være ferdigbehandlet samtidig med 
lovendringene. KD inviterer til innspill til forskriften allerede nå når det gjelder en av 
forskriftshjemlene. 
Vil arbeidet med disse forskriftene også foregå i regi Udir og er det eventuelt lagt planer for dette 
arbeidet? 
 
Svar: U-dir har ikke fått noe oppdragsbrev om dette og kan derfor ikke svare på det. 
 
  

5. «Anlegga må ligge samla» 
Friskoleloven § 2-4 sier at skoleanleggene må ligge samlet. KF ønsker en vurdering av hvilken praktisk 
betydning som ligger i begrepet «samlet».  
Det kan også være av interesse å få en vurdering av hva som ligger i begrepet «anlegg» og bruk av 
flertallsformen. 
 
Spørsmål: 
Hva er yttergrensene for at anleggene ligger samlet?  
Innleie eller anskaffelse av spesialrom/anlegg innen rimelig avstand er aktuelt for flere friskoler for 
gjennomføring av deler av undervisning slik at elever har deler av eller hele dager på dette stedet, 
men tilbringer det meste av uka ved det sentrale skoleanlegget. Vi forutsetter at forflytning er 
organisert av skolen. Er det begrensinger i dette med basis i § 2-4? Vi kan legge fram noen konkrete 
eksempler i møtet. 
 
Svar: Det er ikke noe eksakt svar på dette. Poenget er at elevene skal ha nærhet til adm./ledelse og 
kunne bevege seg mellom bygningene i friminutter og andre pauser. Det er greit med større avstand 
for videregående skoler enn for grunnskoler. Gymsaler og andre spesialrom kommer ikke inn under 
denne begrensningen, det går fram av forarbeidene til loven. I konkrete saker er det Fylkesmannen 
som avgjør.  
 
Dersom avstanden er for stor må det godkjennes som to separate skoler. Disse skolene kan ev. ha 
samme rektor, men i to deltidsstillinger. U-dir har tidligere laget et notat om delt rektor, som de vil 
sende FK. 
 

 
6. Tilskuddssats til kunst design og arkitektur og medier kommunikasjon 

Ved innføring av Kunnskapsløftet ble strukturen/fagplanen for formgivingsfag forandret. Det førte til 
at formgivningsfagene ble en del av studiespesialiseringstilbudet. Denne omleggingen førte da også 
til at formgivningssatsen forsvant og at man siden 2007 opererer med kun en 
studiespesialiseringssats.  
 
Ved skolestarten 2015/16: fikk formgivning tilbake sin særskilte status og ble til 
utdanningsprogrammet, Kunst, design og arkitektur. Denne forandringen gjenspeilte seg ikke på 
tilskuddssatsene. Det ble stående på samme nivå som satsene til studiespesialisering.  
Ved skolestart 2016/17: ble også medier og kommunikasjon gjort om til studieforberedende med 
samme satser som studiespesialiseringssatsene. (På tross av skriftlige signaler om det motsatte). 
 
Spørsmål: 
Hva er årsak til at utdanningsprogram som kunst, design og arkitektur og medier og kommunikasjon 
får samme satsen som studiespesialisering? 



Det burde ikke være noe tvil om at linjer med kunst og mediefag er dyrere i driften enn en teoretisk 
linje som studiespesialisering. Linjene har svært forskjellige undervisningsplaner, organisering av 
undervisningen, lærerbehov, utstyr og rombehov.  
 
Hvorfor tas det ikke hensyn til disse utdanningsprogrammer særpreg som det gjøres med musikk 
dans og drama? 
 
Hvorfor genererer ikke studieprogrammer med 35 timer per uke et større tilskudd enn 
studieprogrammer med 30 timer?  
Hvorfor vente til 2019 for å evaluere og finne ut riktig sats?  Det burde ikke være nødvendig å vente 
til regnskapsåret 2019 for å ta stilling til satsene for disse utdanningsprogram. Regnskapet for kunst, 
design og arkitektur bør kunne leses av studiespesialisering med formgivning som har eksistert siden 
2007. Det burde være lett å overføre denne kunnskapen på medier kommunikasjon i dag.  
 
Svar: Satsen for studiespes. med formgiving har vært den samme helt siden tilbudet ble innført i 
2006, nemlig samme sats som for studiespesialisering. Det er ingen store innholdsmessige 
forandringer i det nye Kunst, design og arkitektur-tilbudet, derfor er tilskuddssatsen beholdt. Satsene 
for friskolene bygger på Kostra-tallene, der vil det nye tilbudet være inne for fullt fra 2019. 
 
Det ble kommentert fra FK at en måtte kunne bruke Kostratallene for studiespes. med formgivning, 
siden dette stort sett er det samme. Det ble også påpekt hvor viktig det er med nok ressurser til å 
gjøre det nye tilbudet praktisk og yrkesrettet, slik formålet var, og at det kan være vanskelig å få til 
dersom det ikke tilføres ekstra ressurser. Hvis ikke, vil det være vanskelig for skolene å tilby dette. 
 
 

7. Endringer i læreplan for kap. 4 skoler 
Mange kap. 4-skoler har læreplaner som ble godkjent en gang på 90-tallet. Nå er det behov for 
justeringer i disse. Årsaken kan være knyttet til utvikling i teknologi og utstyr, men også noe i forhold 
til fagstoffet. Det presiseres fra skolen at det ikke er snakk om å endre de overordnede læremålene/ 
læringsutbyttet eller nivået på disse. 
For fagskolene har styrene anledning til selv å godkjenne mindre endringer, inntil 20 prosent.  
 
Spørsmål: 
Hvor mye kan en kap. 4-skole selv endre i læreplanene uten å måtte søke om ny godkjenning av hele 
planen?  
 
Svar: Alle forandringer i læreplaner krever søknad om endring. En slik søknad krever litt færre 
dokumenter om skolen generelt enn en søknad om ny skole. Søknadsskjema ligger på U-dirs nettside. 
 
 

8. Stortingsmelding 28 om fornyelse av Kunnskapsløftet (LK06) 
Leder for U-dirs avdeling for læreplanutvikling, Eli-Karin Flagtvedt, orienterte om innholdet i 
meldingen, Stortingets kommentarer og U-dirs planer. PPP-en hennes blir sendt FK. Det er ingen 
reform, men en forenkling for å gjøre LK06 til et bedre verktøy for skolene/lærerne. Den generelle 
delen kommer på høring ca februar 2017, den skal knyttes nærmere både til formålsparagrafen og til 
læreplanene for fag. Hele planen skal være ferdig i 2021. 
 
KD arbeider med en generell strategi for involvering. Det vil være en fordel om de friskolegruppene 
som har egne læreplaner som skal være jevngode, kan være involvert i prosessen slik at de allerede 
da kan begynne å arbeide med ev. nødvendige forandringer.  
 



Det ble fra FKs side vist interesse for å bidra inn i prosessen med våre litt annerledes perspektiver.  
 
 

9. Datoer for møter i 2017 
U-dir har en generell oppfordring til å redusere antall møter. Det vil bli lagt opp til tre møter i 2017, 
med evaluering på slutten. Møtene blir i februar, juni og oktober, U-dir sender ut forslag til datoer. 
 
 

10. Veileder om overgang fra offentlig skole til friskole 
På et tidligere møte ble det nevnt en veileder om elever med spes.ped.vedtak som går i offentlig 
skole og som søker seg over i en friskole. Det er ofte en utfordring å få til en god overgang uten et 
"hull" mens en venter på nytt vedtak. En slik veileder skulle ligge på udir.no, men er vanskelig å finne 
nå etter at siden er gjort om.  
 
Svar: U-dir mener at det ikke er snakk om en egen veileder, men at det står i et større dokument. De 
skal finne det og sende det. 
 
 
Signe Sandsmark 
ref. 
 
 
 

 

 

 


