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Godkjenning av læreplaner for friskoler med godkjenning for å gi opplæring i tråd med
Læreplanverket for kunnskapsløftet
Departementet viser til tidligere dialog vedrørende krav om godkjenning av læreplaner for
friskoler med godkjenning for å gi opplæring i tråd med Læreplanverket for kunnskapsløftet,
sist møte 7. november 2016.
Utgangspunktet er at friskoler driver opplæring etter læreplaner godkjent av departementet.
Skoler som har godkjenning for å drive opplæring etter kunnskapsløftets læreplaner bør etter
departementets vurdering ikke trenge godkjenning for å bruke læreplaner som ligger innenfor
kunnskapsløftet. Dette betyr at skoler som ønsker å benytte læreplanen i norsk for de med kort
botid kan gjøre det uten å søke direktoratet om godkjenning først. Etter departementets
vurdering bør det samme gjelde skoler som ønsker å tilby opplæring i samisk som første- eller
andrespråk. Sistnevnte innebærer en praksisendring, jf. tidligere praksis og omtale i Prop. 84
L (2014-2015). Sametinget er informert om praksisendringen. Departementet gjør for ordens
skyld oppmerksom på at elever i friskoler ikke har rett til å kreve opplæring i eller på samisk,
og at friskoler ikke har plikt til å tilby slik opplæring. Praksisendringen over endrer ikke på
dette.
Skoler som har godkjenning for å gi opplæring etter kunnskapsløftets læreplaner må søke
direktoratet om godkjenning dersom de ønsker å bruke alternative læreplaner, for eksempel
religiøse skoler eller skoler med alternativ pedagogikk som ønsker å synliggjøre
godkjenningsgrunnlaget i den konkrete læreplanen (eksempelvis kristen læreplan i norsk for
elever med kort botid, samisk som andrespråk for montessoriskoler osv.).
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Friskoler som ønsker å tilby elevene opplæring i samisk som første- eller andrespråk, må
sørge for en fag- og timefordeling som gir tilstrekkelig tid til opplæring i samisk. Fag- og
timefordelingen for elevene som får slik opplæring må fastsettes i tråd med den til enhver tid
gjeldende fag- og timefordelingens bestemmelser for elever med opplæring i samisk. Per i dag
vil dette si rundskriv Udir-1-2016 kap. 2.1.8, kap. 2.2.1 og fag- og timefordelingen i tabell 4,
7, 9, 11, 15 eller 17. Skolen behøver ikke direktoratets godkjenning av fag- og
timefordelingen for elever som får opplæring i samisk som første- eller andrespråk. Skoler
som gir opplæring i samisk som første- eller andrespråk til sine elever kan søke om tilskudd
etter tilskuddsordningen på kap. 225 post 63.
Departementet presiserer at ovennevnte praksisendring ikke gjelder for skoler som ønsker å
følge Kunnskapsløftet-Samisk (LK-06S). Disse skolene må søke om godkjenning for
driftsendring i tråd med friskoleloven § 2-1.
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