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          Skien, 12.01.2023 
 

Friskolene har dyktige og engasjerte ansatte, og deres verdigrunnlag sammenfaller med det vi 
foreldre ønsker for våre barn. Her i Skien har friskolen et veldig godt samarbeid med kommunen, 
der vi opplever gjensidig forståelse for hverandres utfordringer, og man finner de beste løsningene 
sammen. Skal samfunnet ha mangfold, må også friskolene ha livets rett.  

Vi ber regjeringen gjøre det mer forutsigbart for friskolene og deres elever og ansatte. Et viktig 
tiltak er styrking av økonomi gjennom bedre rammevilkår, både ved at statstilskuddet rommer alle 
kostnader skolen har, samt bedre forutsigbarhet rundt tildeling og refusjon for spesialundervisning. 
Statstilskuddet styres av kostnader inntil to år i forveien. Ved å heller la statstilskuddet være 
avhengig av det faktiske elevtallet ved et nærmere definert tidspunkt, blir den økonomiske 
risikoen lavere, samtidig som staten betaler for det man får.  

Lovforslaget innebærer at "vertskommunens eller vertsfylkets uttalelse skal tillegges større vekt 
enn etter dagens bestemmelse, ved behandling av søknader om godkjenning eller 
driftsendring." I tillegg vil det utredes "ytterligere forslag til lovendringer som blant annet kan 
sikre lokale folkevalgtes innflytelse over fremtidig dimensjonering av private skoler som er i 
drift." Driftsgrunnlaget blir for uforutsigbart hvis friskolenes rammevilkår og elevtall, med ujevne 
mellomrom skal bestemmes av et hyppig skiftende kommunalt eller fylkeskommunalt politisk 
styre. Dette skaper stor usikkerhet blant elever, foreldre og ansatte ved friskoler.  

Artikkel 26-3 i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter, sier at: "Foreldre har fortrinnsrett 
til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få." Hvis kommunen ensidig bestemmer 
elevtallet ved en friskole, kan dette føre til plassmangel ved friskolen, og derav at foreldre i 
praksis ikke har denne retten. Man rører ved samme rettighet hvis friskolen eventuelt motveier et 
slikt vedtak for å opprettholde elevtall, med å dekke inn kostnadene gjennom foreldrebetaling. En 
grunnskoleplass er beregnet til å koste nesten 150 000 kr i året. Mangel på statstilskudd vil i så fall 
være i strid med menneskerettigheten til å velge hva slags undervisning våre barn skal få. Da blir 
tilbudet ved friskoler forbeholdt de rikeste i samfunnet, og mangfoldet vil reduseres. 

Også gjennom artikkel 13-3 i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter, er 
regjeringen forpliktet til å respektere foreldres frihet til å sikre sine barn en religiøs og moralsk 
undervisning, som er i samsvar med deres egen overbevisning. Det er ikke riktig at lokale 
politikere skal få ansvaret for å vurdere oppfyllelse av menneskerettigheter.  

Elevene ved vår skole kommer fra familier med ulik nasjonal, sosial og økonomisk bakgrunn, fra 
ulike bydeler og med til dels ulike livssyn. Alle elevene har i større eller mindre grad venner som 
går i den offentlige skolen, og elevene er med på organiserte fritidsaktiviteter på lik linje og 
sammen med elever fra den offentlige skolen.  

Vår skole følger godkjente læreplaner og godt anerkjent opplegg i arbeidet med inkludering, bl.a. 
Olweus-programmet mot mobbing og anti-sosial adferd. Vi opplever at dette er godt innarbeidet 
blant ansatte og elever, og fungerer utmerket. Barna våre er sammensveiset i klassemiljøene, 
samtidig med at de i stor grad viser omsorg for venner som ikke går på samme skole.  

 

Med vennlig hilsen  

FAU ved Skauen kristelige skole 


