
Friskole i Dalsbygda?
Et alternativ?

Presentasjon utarbeidet av «gruppe for utredning av friskole»



«Professor Rune Kvalsund fra Høgskulen i 
Volda har vist at unger har flere vennskap på 
små skoler, og med flere i andre aldre.»



I en fersk analyse av stoda i Sogn og Fjordane, som ofte ses på 
som Norge fremste i skolespørsmål, påstås det at vi kan se 
bort fra skolestørrelse som faktor i hvor gode resultater 
skolene leverer. Troen på at større skoler fører til bedre 
resultater er rein ønsketenkning.

Professor Karl Jan Solstad hevder at det er regnestykkene over 
økonomisk effektivitet som rår. Han mener slike regnestykker 
ikke holder vann, og skjuler utgifter som økonomer ikke får 
tak på. Økonomiprofessor Stein Østre sier at de reelle 
samfunnsmessige kostnadene med skolenedlegging ikke 
regnes inn.



Hva er en friskole?

Friskole, eller frittstående skole, er et norsk begrep som 
betegner private skoler med rett til statsstøtte. Skolene er 
godkjent etter friskoleloven, i motsetning til private skoler uten 
statsstøtte som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12.

En friskole må tilby noe annet enn den offentlige.





Neverdal EnSpire skole 
• Starta 2018. Første EnSpire skole
• Starta høsten 2018 med litt over 50 elever. 68 elever 2020/2021.
• Fikk ikke overta skolebygget – drev i brakkerigg fram til vår 2021. Da flytta de inn i nybygd 

skole. • Læreplan med entreprenørskap som profil. 
• Læreplanen er revidert og godkjent for grunnskolens 1.-10. 

trinn av Utdanningsdirektoratet 18.02.21. Bygger på 
Kunnskapsløftet 2020, men har entreprenørielle
ferdigheter som grunnleggende kompetanse i alle fag. 

• EnSpireskolen har faget Entreprenørskap på tvers på alle 
trinn.



Voll skole i Rennebu
• Grendaskolen lagt ned 2017. Starta friskole 2018.
• 2018/2019: 15 elever, skoleåret 2020/2021: 36 elever.
• Fra høsten starter de også ungdomstrinn.
• Startet som EnSpire skole – ville eie sin egen læreplan – nå er denne godkjent.

• Har tatt over skolebygningen
• Entreprenørskap som pedagogisk profil og eget fag
• En nærmiljøskole med vekt på praktisk læring, undring, kreativitet, skaperlyst 

og samhandling med lokalsamfunnet i kombinasjon med grunnleggende 
ferdigheter i fagene.



Dalsbygda
• Frist for å søke om godkjenning/oppstart friskole er 1. februar.



Hva ønsker vi å skape?

En skole som bygger på, og videreutvikler, verdiene dagens 
Dalsbygda skole har:

• Mye uteskole
• Natur- og friluftsliv (nasjonalpark og landskapsvernområde)
• Kulturminner (verdensarv)
• Skolen i nærmiljøet
• Entreprenørskap
• En heldagsskole der frokost og leksegjøring ligger inne i skoletiden?

à Et spennende alternativ i kommunen og regionen! Alle kan søke om å gå 
på en friskole, også nabokommuner!



Økonomi

• Sats 2021: 205 600 kr. Friskolen får 85 % av dette i tilskudd fra staten.
• Tilskudd ca 40 000 kr i året til bygg.
• Friskoler kan søke andre tilskudd enn offentlige.
• Kommunen får i tillegg ca. 20 % av tilskuddet som elever ved offentlig 

skole får. For Os vil dette si 20 % av 119 000 kr (2021-tall)
• Kommunen beholder 100 % offentlig tilskudd de første 1,5 år friskolen 

er i drift. 
• Kommunen vil fremdeles ha ansvar for skoleskyss, spesialpedagogikk 

og helsetjenester.





Utfordringer, muligheter og konsekvenser
• Friskolen må få godkjennelse fra Utdanningsdirektoratet (Udir)

• Minimums startkapital i AS’et må være minimum 100 000 kr.

• Stabilitet for barn og ansatte

• Dalsbygda beholder nærskolen. Positivt mtp. samfunnsøkonomi som vil slå inn på bunnlinja i regnskapet til kommunen.

• Lærerne har uttalt seg positivt til alternativet.

• Næringsetablering i kommunen.

• Kommunen slipper å si opp ansatte (jfr beskrevet innsparingspotensiale).

• Kommunene kan nyte godt av vesentlig kostnadsreduksjoner gjennom å slippe å ha ansvar for skolebygget i Dalsbygda.

• Kommunen ivaretar retten ovenfor elever og foreldre å velge en alternativ skole som dekker deres behov.

• Tilfører et tilbud i regionen som ikke finnes fra før, og kommunen kan tilby noe ingen andre har –

markedsføringsmulighet for Os kommune?

• Kommunen viser at de tør å tenke nytt og framoverlent. 

• Kan gi bygda, kommunen og regionen ny giv?

• Kanskje får vi det ikke til – men da har vi prøvd.


