Høringssvar på forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven
(Innføring av plikt til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting og mulighet for
skoleeier til å fastsette skolebytte for elever i videregående opplæring.)
Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) støtter de foreslåtte endingene i opplæringsloven, lov
17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa og friskoleloven, lov 14. juni
1985 nr. 72 om frittståande skolar.
Leirskoleopphold
Departementet foreslår å gjøre det obligatorisk for kommunene å tilby leirskoleopphold og å ta dette
inn i opplæringsloven. NFFL representerer friskolene og forslaget til endringer vil bety at friskolene
ikke vil pålegges en slik plikt. Departementet ber om en tilbakemelding på dette og NFFL støtter at
friskolene ikke skal pålegges å tilby et leirskoleopphold.
Som departementet skriver, følger det av friskoleloven § 2-3 at friskolene skal drive virksomheten
etter læreplaner godkjent av departementet. Ellers har skolen undervisningsfrihet. Dette er et viktig
prinsipp å holde fast ved. Friskolene står i dag fritt til å velge å tilby et slikt opphold og de fleste
skolene gir i dag elevene tilbud om leirskole eller annen type tur. NFFL er fornøyd med at
departementet mener det er viktig at friskolene i så stor grad som mulig skal stå fritt i å organisere
egen undervisning og på den måten også å kunne utgjøre et alternativ til det offentlige skoletilbudet.
NFFL mener det også er rimelig at friskolene utgifter til et eventuelt leirskoleopphold dekkes av
skolenes ordinære statstilskudd siden kommunenes utgifter til leirskoledeltagelse er med i
beregningsgrunnlaget for driftstilskuddet for de frittstående grunnskolene.
Fastsette skolebytte
NFFL støtter forslaget om at elever ved videregående skoler kan flyttes til en annen skole av hensyn
til andre elever. NFFL gir derfor støtte til den foreslåtte, nye bestemmelse i opplæringsloven kapittel
9 A om pålagt skolebytte (som skal gjelde for elever i både grunnskolen og videregående skoler) og at
Friskoleloven endres deretter slik at dette også vil gjelde de frittstående skolene.

