
Privatskoler gjør det bedre! 

Det er vel kjent at privatskolene, deriblant de kristne skolene, i snitt gjør det resultatmessig 

noe bedre enn offentlige skoler. Resultatene blir korrigert ned fordi foreldre i privatskoler har 

gjennomsnittlig noe høyere utdannelse. Friskolene skal ikke gis ære for barnas bakgrunn. 

Likevel viser resultatene at man lærer litt bedre i private enn i offentlige skoler i gjennomsnitt. 

Foreldre og unge selv bør når de velger skole ha med seg at barn og unge får litt bedre resultat 

om de går i en friskole.   

I dag skal vi ikke kommentere dette ytterligere, men vi skal vise et annet punkt hvor også 

friskolene gjør det bedre enn de offentlige skolene. Resultatene fra felles nasjonalt tilsyn i 

2009 i private skoler og i kommuner og fylker forelå for et par uker siden. Fylkesmennene har 

vært ute og foretatt kontroller. En ny tilsynsenhet i utdanningsdirektoratet likedan. 

Tilsynet har kort sagt i år spurt om kommuner og private skoler har et forsvarlig system for å 

sikre forsvarlig organisering av elevene i grupper. Skolene må altså både ha et system og så 

må de vise om systemet fungerer på en rekke områder, i år i forhold til gruppestørrelsene. 

 

Over alt i samfunnslivet er det kommet kvalitetssikringssystemer med dokumentasjonsplikt. 

Mye papirarbeid kreves, men når det fungerer, viser det absolutt gode resultater. De kristne 

skolene har i fellesskap gjennom Kristne Friskolers Forbund lagt ned en kjempejobb i å lage 

et rammeverk for slik kvalitetssikring. Og det er blitt så bra at alle privatskoleorganisasjonene 

har kjøpt det. Denne jobben med systemet og implementeringen fra skolenes side, har gitt 

resultater. 

 

Resultatene fra tilsynet i 2009 viser at 67 % av kommunene og 29 % av privatskolene har 

avvik. Det er for mye avvik, men privatskolene er altså mye bedre enn kommunene. Slik var 

det også i fjor, 75 % avvik i offentlig skole og 55 % avvik i private. De private er bedre og 

forbedringen der fra i fjor er bedre. 

Private skoler må være bedre enn andre skoler for ikke å bli hengt ut. At en kommune har 

skoler med kvalitetssvikt eller dårlige læringsresultater, hindrer dem ikke i å få elever. Ofte 

har ikke eleven noe valg. Hvis privatskolen er dårlig og blir navngitt i media, mister den 

elever? Nå viser det seg heldigvis at privatskolene i gjennomsnitt er bedre både når det gjelder 

elevenes resultater og i skolenes kvalitetssikring! De kristne skolene er blant disse. 

 


