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Høring om forslag til endringer i friskoleloven – oppheving av 
adgangen til å godkjenne skoler på grunnlag av videregående 
opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram og særskilt profil – 
endring av tittelen på loven 
 

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon er Norges største organisasjon for ingeniører og   

teknologer med over 96 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører, bioingeniører og teknologer   

med høgskole- eller universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.    

 

NITO støtter ikke kunnskapsdepartementets forslag om å oppheve friskoleloven § 2-1 om 

godkjenning av skoler på grunnlag av videregående opplæring i yrkesfaglige utdanningsprogram og 

godkjenning av skoler med særskilt profil. Offentlige og private videregående tilbud kan supplere 

hverandre og bidra til mer kvalitet og mangfold, uten at det forringer et skoletilbud.  

 

Dersom forslaget likevel blir vedtatt er NITO av den oppfatning at skoler som i dag har godkjenning, 

men som ennå ikke har startet opp, må få mulighet til å gjøre dette innenfor dagens frist som er tre år 

etter godkjenning. NITO mener det er urimelig at disse skolene skal måtte være i drift per 1.  juli   

2022, slik departementet foreslår.   

 

NITO ønsker et utdanningssystem som bidrar til den enkeltes utvikling samtidig som det sørger for å 

utdanne den kompetansen landet trenger. NITO er spesielt opptatt av det må rekrutteres flere unge 

til høyere utdanning innen realfag og teknologi. Vi ser på et privat tilbud innen realfag som et 

supplement til den offentlige skolen, noe som kan ha en positiv synergieffekt med tanke på å utvikle 

spesialiserte tilbud også i den offentlige skolen.  

 

NITO har ellers ingen synspunkter på forslaget om endring av lovens tittel. 
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