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Høring om endring av friskoleloven, oppheving av adgang til å godkjenne 

realfagsskoler 

Tekna – Teknisk naturvitenskapelig forening er den største masterforeningen i Norge, og den største 

fagforeningen i Akademikerne med over 93 000 medlemmer. Våre medlemmer har mastergrad eller 

mer fra tekniske og naturvitenskapelige fagområder.  Våre medlemmer underviser også som lektorer 

i skoleverket. 

Vi vil uttale oss til de foreslåtte endringene i friskoleloven som vil oppheve adgangen til å etablere 

private profilskoler for blant annet realfag. I Hurdalsplattformen ligger et klart definert mål om å 

stramme inn adgangen til å etablere private skoler. Tekna er enig i at det aller viktigste er å sikre at 

den offentlige skolen leverer høy kvalitet og gir alle elever mulighet til å få høyt læringsutbytte og 

mulighet til å utvikle sitt potensiale.  

Tekna er positiv til at offentlige skoler utvikler en tydeligere realfagsprofil med tett tverrfaglig 

samarbeid og god kontakt med universitets- og høgskolemiljøer. Flere offentlige breddeskoler 

utvikler tilbud med utvidet fordypning i realfag. Elvebakken videregående skole i Oslo er et eksempel 

på en offentlig breddeskole som har realfagsprofil. De har et realfagsenter med topp moderne 

laboratorier, egen bølgetank og forskercamp. Eksempelet viser at det er fullt mulig å etablere gode 

realfaglige opplæringstilbud i offentlig regi der hvor det finnes en kombinasjon av faglig engasjement 

og politisk vilje. 

Tekna mener likevel at friskoler kan være et viktig supplement til den offentlige skolen så framt de 

ikke medfører større negative konsekvenser for vertskommunen/region og at disses fortsatt drives 

på non-profit basis og med offentlig finansiering.  

Tekna mener private realfagsskoler og skoler med vekt på teknologi bør kunne være et godt tilbud 

til elever med interesser og ambisjoner om faglig fordypning innen disse fagene.  

 

Private profilskoler for realfag gir faglig engasjement og inspirasjon 

Profilskoler kan etter dagens friskolelov rette spesiell faglig oppmerksomhet mot emnene realfag, 

idrett, språk eller kunst og kultur, både i grunnskolen og på videregående nivå. Profilskoler viser sin 

særegne profil ved å få godkjent egne læreplaner og alternativ fag- og timefordeling. Skolene får et 

høyt offentlig tilskudd per elev og har en begrenset adgang til å ta skolepenger.  

En hovedgrunn til at Tekna er skeptisk til regjeringens foreslåtte fjerning av adgangen til å etablere 

private realfagsskoler, ligger i et sterkt ønske om et større realfagsløft gjennom hele skoleløpet. 



 
 

Naturfagtimen for ungdomsskolen, som lå inne i Solberg-regjeringens budsjettforslag, kom ikke på 

plass. Firerkravet i matematikk fellesfag for opptak til lærerutdanningen har blitt senket. Å utfase 

ordningen med lærerspesialister uten at man har et alternativ for faglig dyktige lærere, er uheldig. 

Faglig dyktige lærere er avgjørende for elevenes læringsutbytte. Tekna er også bekymret for 

manglende mulighet for faglig utvikling gjennom etter- og videreutdanningssystemet. Kompetanse 

for kvalitet er rettet mot dem som ikke oppfyller lovens minstekrav. Skal man beholde faglig dyktige 

lærere, må man investere i deres viktigste kapital - kunnskap.  

Tekna mener regjeringen må i dialog med partene formulere klare kunnskapskrav til en fornyet 

lærerspesialistordning, eller et alternativ til denne, som sikrer muligheter for faglig fordyping, et 

utviklende profesjonsfellesskap og karrieremuligheter.   

Tekna mener det må innføres en rett og plikt til etter- og videreutdanning for alle lærere.  

Tekna kan ikke se at det i regjeringserklæringen ligger noe som vil understøtte et løft for realfagene i 

den størrelsesordenen som vi mener er nødvendig.  Tekna vil fortsette vårt arbeid for å styrke 

realfagenes posisjon i den offentlige skolen 

Tekna mener regjeringen må igangsette et realfagsløft for å styrke statusen til realfagene i skolen 

slik at flere elever velger disse fagene. Mulighetene for faglig fordyping må bli bedre, krav til 

kompetanse, og en ekstra time realfag i skolen må på plass. Ekstrapoeng for realfag ved opptak til 

studier må beholdes.  

Tekna vil fortsette å bidra til en bedre politikk for å øke realfagslærernes og elevenes engasjement 

og kompetanse i realfag.  
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