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Foreldrerett og opplæringsplikt 
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Forsker ved Det utdanningsvitenskaplige fakultet, Universitetet i Oslo 

 

Komiteen vil peke på at foreldrene har hovedansvaret for sine egne barn, og at 

skolen skal hjelpe dem i arbeidet med oppdragelse og opplæring. Dette er den 

bærende idé i foreldreretten. Komiteen vil videre peke på at dette forplikter 

både foreldre og samfunn ved at foreldrene har et opplæringsansvar for sine 

barn og samfunnet har en forpliktelse til å gi tilbud om en tidsmessig og 

tilpasset opplæring.
1
 

 

 

Foreldrerett og foreldreansvar 

Uttalelsen sitert ovenfor er hentet fra komiteinnstillingen i forbindelse med Stortingets 

behandling av forslaget til Opplæringslov i 1998 (oppll)
2
. Komiteen stod samlet bak uttalelsen 

og det synes således å være bred generell enighet om foreldres ansvar for sine barns 

opplæring.
3
 Men Komiteen ga ingen utdyping av foreldrerettens idé utover det siterte ovenfor. 

Det innbys således til en nærmere drøfting. 

   Foreldreretten kan forankres i en tankegang om at det gis en naturens lov som både er tidløs 

og stedløs. Naturretten ( jus naturale ) er en rett som har sitt utspring i tilværelsen selv. 

Foreldreansvar og foreldrerett ses som en naturlig følge av det biologiske forhold mellom 

                                                 
1
 Innst.O.nr.70 (1997-1998), s.8. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lov om 

grunnskolen og videregående opplæring (Opplæringsloven ) 
2
 Ot.prp. nr 46 (1997-98) Om lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 

3
 I en intervjuundersøkelse blant mødre i Oslo (Evenshaug og Hallen 1983: Småbarns oppdragelsesmiljø. En 

familiepedagogiske undersøkelse), ble det spurt om hvem som bør ha hovedansvaret for oppdragelsen av barnet. 

Samtlige svarte: foreldrene. Mødrene ble også bedt om å begrunne hvorfor foreldrene bør ha hovedansvaret for 

oppdragelsen. I rapporten bemerkes det at begrunnelsene ble gitt med en undertone av at foreldrenes ansvar for 

barna er noe så selvfølgelig at det egentlig ikke trenger noen nærmere begrunnelse.  



foreldre og barn.
4
 Professor Frede Castberg skrev i 1967 en utredning om naturretten i 

relasjon til menneskerettigheter (Naturrett og menneskerettigheter, Oslo 1967). Han viser til 

FN’s verdenserklæring om menneskerettighetene fra 1948. Artikkel 26 omhandler utdanning 

og i artikkelens nr. 3 heter det: Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags skolegang 

deres barn skal få. Verdenserklæringen har imidlertid karakter av anbefalinger til statene. 

Menneskerettskonvensjonene, som nå er del av den norske Menneskerettslova (1999), er 

derimot forpliktende for myndighetene og er slik sett et mer kraftfullt instrument i 

utdanningsretten. Menneskerettskonvensjoner kan idag brukes som legitimering av 

foreldreretten. Følgende konvensjoner har bestemmelser med relevans for foreldreretten: 

- Europarådets konvensjon 4. nov. 1950 om beskyttelse av menneskerettighetene og de 

grunnleggende friheter (EMK 1.protokoll, artikkel 2);
5
 

- FN’s konvensjon 16. des. 1966 om sivile og politiske rettigheter (SP artikkel 18 nr 4);
6
 

- FN’s konvensjon 16. des. 1966 om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK  art. 

13 nr 3 og 4);
7
 

- FN’s konvensjon 20. Nov. 1979 om barnets rettigheter (BK art. 14 nr 2).
8
 

   Etter at Stortinget våren 1999 vedtok Menneskerettslova, er vi nå nær en rettstilstand der 

foreldreretten i skolesammenheng står nesten like sterkt som om den var grunnlovfestet. En 

oppsummering av hva foreldreretten som bærende idé innebærer i skolesammenheng kan se 

slik ut:. 

   1) Konvensjonene (EMK, SP og ØSK) krever at foreldre skal ha frihet til å sørge for 

religiøs og moralsk oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning. 

   2) Foreldre skal kunne velge andre opplæringsalternativ enn den offentlige skolen (ØSK)  

   3) Foreldre har ansvar for opplæring av egne barn. Dette er også nedfelt i Barnelova (§ 

                                                 
4
 I den tyske grunnlova (Grundgesetz art. 6 §2) er begrepet naturrett brukt i selve lovteksten: “The care and 

upbringing of children is the natural right of parents and a duty primarily incumbent upon them. The State shall 

watch over them in the performance of this duty.” 

  Noten er basert på en artikkel av Franz Reimer (2010): “School attendance as a civic duty v. home education as 

a human right” i International Electronic Journal of Elementary Education Vol. 3, Issue 1, October, 2010.- 
http://www.iejee.com/3_1_2010/5_15.pdf 
5
 Ingen skal bli nektet retten til utdanning. Funksjoner staten påtar seg i utdanning og undervisning, skal den 

utøve med respekt for foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse 

og filosofiske overbevisning. 
6
 Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres, og i tilfelle vergers, frihet til å sørge for sine barns 

religiøse og moralske oppdragelse i samsvar med deres egen overbevisning 
7
 Konvensjonspartene forplikter seg til å respektere foreldres og, når det er aktuelt, vergers frihet til å velge andre 

skoler for sine barn enn dem som er opprettet av offentlige myndigheter, forutsatt at skolene oppfyller eventuelle 

minstekrav til undervisningen fastsatt eller godkjent av staten, og til å sikre sine barn en religiøs og moralsk 

undervisning i samsvar med deres egen overbevisning.  
8
 Partene skal respektere foreldrenes, eventuelt vergenes, rett og plikt til å veilede barnet om utøvelsen av hans 

eller hennes rettigheter på en måte som er i samsvar med barnets gradvise utvikling. 



30) : ... Dei som har foreldreansvaret, er skyldige til å gje barnet forsvarleg oppseding og 

forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad.
9
  

   4) Foreldre har rett til å foreta valg for sine umyndige barn. I forhold til skolelivet kan dette 

konkret dreie seg om fritak for aktiviteter, valg av målform, permisjon fra skolen m.m. Det 

viktigste valg foreldre kan gjøre, er imidlertid knyttet til opplæringsform: offentlig skole, 

privat skole eller hjemmeopplæring. 

   5) Skolen skal ha en hjelperrolle i relasjon til foreldrene. Prinsippet om at skolens oppgave 

er å støtte foreldrene, har lang tradisjon i norsk skolelovgiving og vi finner det nedfelt i en av 

de første formålsparagrafer: "Det skal være Almueskolernes Formaal at understøtte den 

huuslige Opdragelse ..." (Almueskolelova av 1848). Skolens hjelperrolle er en viktig 

presisering fordi det dermed fastslås at skolen skal være foreldrenes tjener og ikke herre. 

Skolen har ikke noe selvstendig mandat, men et oppdrag som er avledet av foreldreansvaret. 

Den har et samfunnsoppdrag gitt av staten gjennom opplæringslov og læreplan der siktemålet 

er å gi foreldre hjelp og støtte i opplæring og oppdragelse. 

   6) Foreldre har rett til informasjon og medvirkning. For grunnskolens del er det krav om 

foreldreråd og samarbeidsutvalg som kollegiale organ for brukermedvirkning (oppll. kap. 11). 

Videre krever forskriftene at skolen holder god kontakt med hjem og foreldre (forskr. til oppll. 

kap.3). 

 

Skoleplikt eller opplæringsplikt 

Det er både prinsipiell og praktisk forskjell på “undervisningsplikt/ opplæringsplikt” og 

“skoleplikt”. Begrepsbruken er ikke likegyldig. Skoleplikt innebærer opplæring i organisert 

skole - offentlig eller privat. I et regime basert på opplæringsplikt, kan foreldre også velge å 

oppfylle plikten ved å ta ansvaret for opplæringen selv (hjemmeundervisning eller selv ansette 

huslærer/ guvernante). Ulike land har valgt ulike regimemodeller: Eksempelvis er det i Norge, 

Danmark
10

 og England opplæringsplikt, mens Sverige
11

 og Tyskland har skoleplikt (-her må 

det evt. søkes om tillatelse for hjemmeopplæring som oppfyllelse av skoleplikten). 

   I folkelig språkbruk har det vært vanlig å nytte “skoleplikt” om den plikt alle foreldre har til 

                                                 
9
 LOV 1981-04-08 nr 07: Lov om barn og foreldre (barnelova), § 30, andre ledd. 

10
 Den danske folkeskolelov bruker begrepet “undervisningsplikt: - § 33. Undervisningspligten medfører pligt til 

at deltage i undervisningen i folkeskolens grundskole eller i en undervisning, der står mål med, hvad der 

almindeligvis kræves i folkeskolen. 

Stk. 2.Børn, der følger undervisningen i en anmeldt fri grundskole, i en statsskole eller i en gymnasieskole, eller 

som modtager hjemmeundervisning efter reglerne i lov om friskoler og private grundskoler m.v., skal ikke 

deltage i folkeskolens undervisning. 
11

  Den svnske skollagen er basert på “allmenn skoleplikt” : - Kap.7, 2 § Barn som är bosatta i Sverige har 

skolplikt enligt föreskrifterna i detta kapitel. 



å sørge for at deres barn får nødvendig opplæring. Skolepliktbegrepet har ellers vært brukt 

nokså upresist både innen faglitteraturen og i lovgivningen: Grunnskolelova av 1969 bruker 

begrepet opplæringsplikt i § 12, mens den i § 26 omtaler tilsyn med undervisning for 

skolepliktige som ikke går i den kommunale skolen
12

. Folkeskolelova av 1959 bruker derimot 

“skoleplikt” som begrep i § 10 nr 3 om saksforhold som er identiske med 1969-lova sin § 12. 

- I begge tilfeller er det uomtvistet at det ikke forlå noen plikt eller tvang til å gå i skole; både 

etter 1959- og 1969-lova kunne foreldrene sørge for annen tilsvarende opplæring av sine barn 

(f.eks. hjemmeundervisning). 

   Historisk sett er det interessant at skillet mellom undervisningsplikt og skoleplikt var tema 

alt tidlig på 1800-tallet. I forbindelse med vedtak av allmueskolelova i 1827 understreket 

statsråd Treschow den gang at det skulle være anledning til å praktisere undervisningsplikt 

ved siden av skoleplikt fordi det var en foreldreplikt å gi barna opplæring.
13

   Retten til 

hjemmeundervisning ble eksplisitt formulert i § 16: ... De Forældre eller Foresatte, der 

hjemme enten selv undervise, eller ved andre lade undervise de Børn, de have at opdrage, 

kunne vel fritages for at sende dem i skolen.... 

   I en gjennomgang som ble gjort av Folkeskolekomiteen av 1963 heter det : ”Etter Lov 

angaaende Almue-Skolevæsenet paa Landet frå 1827 skulle borna vere pliktige til å gå på 

skole fra 7-8 års alderen til konfirmasjonen, dersom dei ikkje fekk anna undervisning. For 

byane galdt det ingen landsgyldige reglar før med lova av 1848. Denne liksom lova om 

almueskolen på landet frå 1860 hadde her tilsvarande føresegner som lova frå 1827".
14

 

   Folkeskolelova av 1889 markerte overgangen fra almueskole til skolen for hele folket - 

folkeskolen. Lova var fundert på disse tre grunnprinsippene: 

 1) Barn har rett til oppdragelse og undervisning,  2) foreldrene har ansvaret for denne,  3) 

skolen skal være samfunnets hjelp til foreldrene. Det kan her vises til Oth.prp. no. 19 (Stfh. 

1888, del 3 a og b): ”Vaare Almueskolelove er altsaa saavel for By som for Land bygget paa en og 

den samme Grundtanke – at Undervisningsret og Lærepligt skal paabydes og sikres af Staten, men ved  

Foranstaltning av Kommunerne i deres Skoler, medens det selvfølgelig staar Forældrene frit for paa 

anden Maade selv eller ved andre at besørge Børnenes Undervisning saaledes at Lovens 

Undervisningsformaal fyldestgjøres. Intet Børn faar i vort Samfund opvoxe uden Undervisning.” (s. 

14). 

                                                 
13 Alle henvisninger til paragrafer er knyttet til det opprinnelige lovvedtak i 1969. Nummereringen av 

paragrafene er senere endret. 
13

 Se Helgheim, J.J. (1981): Allmugeskolen i byane. Universitetsforlaget. S. 134 
14 Jf. Folkeskolekomiteen av 1963, side 167 



   Landsskolelovene på 1800-tallet
15

 brukte uttrykkene “skoleplikt” eller “barn i skolepliktig 

alder”. Men det var altså ingen plikt til å gå i den kommunale skolen eller i private skoler. En 

del familier hadde huslærere eller praktiserte det vi i dag ville kalt hjemmeundervisning
16

. 

Foreldrene kunne selv sørge for undervisning, eller som lovteksten uttrykte det: “De Forældre 

eller Foresatte, der enten selv undervise eller ved Andre lade undervise de Børn, de have at 

opdrage, i de for Kredsskolerne bestemte Gjenstande, kunne, naar de itide anmelde det for 

Skolecommisjionen, fritages for at sende dem i Almueskolen, ....”
17

 

   Bruken av begrepet skoleplikt var altså et uttrykk for at lova påla barn i en bestemt 

aldersgruppe undervisningsplikt  i et visst omfang og med en viss fagkrets.
18

 

Skolepliktbegrepet ble også brukt i folkeskolelova av 1936. Her introduseres unntaket med 

formuleringen ... “rett og plikt til å gå på folkeskulen, når dei ikkje på anna vis får tilsvarande 

upplæring ...”(kfr. § 12). Grunnskolelova av 1969 viderefører bestemmelsen fra 1936-lova, 

men moderniserer språkbruken ved å gi andre kapittel overskriften: opplæringsplikt m.m. 

    Da opplæringslova ble behandlet i Stortinget våren 1998, var det uenighet om hvordan §2-1 

om rett og plikt til grunnskoleopplæring skulle formuleres tross bred enighet om selve 

foreldrerettsprinsippet. Regjeringens lovproposisjon foreslo en formulering basert på rett og 

plikt til offentlig grunnskoleopplæring med unntak for denne plikten dersom de fikk 

tilsvarende opplæring på annen måte. - Dette kunne oppfattes som en videreføring av tidligere 

lovgiving samtidig som tilføyelsen av “offentlig” kunne tolkes som en trangere ramme. 

Stortingsflertallet ønsket en regelutforming som ikke etterlot tvil om formell likestilling 

mellom tre former for oppfylling av opplæringsplikten: offentlig skole, privat skole eller 

privat hjemmeopplæring under tilsyn. Flertallet valgte denne ordlyd: Barn og unge har plikt 

til grunnskoleopplæring, og rett til ein offentleg grunnskoleopplæring i samsvar med denne 

lova og tilhøyrande forskrifter. Plikten kan ivaretakast gjennom offentleg 

grunnskoleopplæring eller gjennom anna, tilsvarande opplæring (oppll. §2-1). 

   Oppsummert kan vi slå fast at norsk utdanningsrett historisk sett har vært basert på 

prinsippet om opplæringsplikt; skoleplikt-begrepet er blitt faset ut over tid og korrekt 

begrepsbruk er i dag opplæringsplikt. Opplæringsplikten kan begrunnes både i foreldrenes 
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  Lov om Almueskolevæsenet paa Landet av 1827, Lov om Almueskolevæsenet paa Landet av 1860 og Lov 

om Folkeskoleskolen på Landet av 1889. 
16

 På begynnelsen av 1800-tallet rapporteres det at mange foreldre underviste barna sine; kfr. artikkel av Knut 

Tveit (2010): “Skolesatsinga på bygdene i Midt-Noreg dei første hundre åra etter innføringa sv allmugeskolen” i 

Årbok for norsk utdanningshistorie, 27. årgang 2010. 
17

  Lov om Almueskolevæsenet paa Landet av 1860, § 50. 
18

  Fagkretsen etter Lov om Almueskolevæsenet paa Landet av 1827 § 14 skulle være: a) Læsning, forenet med 

forstandsøvelser, b) Religion og Bibelhistorie, efter de anordnede Lærebøger, c) Sang, efter Psalmebogen, d) 

Skriving og Regning. 



individuelle omsorgsansvar og i samfunnets kollektive behov for borgere med bestemte 

ferdigheter og med kjennskap til en felles kulturarv. At vi ikke har skoleplikt, kan ses som en 

direkte følge av foreldreretten fordi det ville krenke foreldrenes valgfrihet dersom lova påla 

foreldrene å sende barna til en bestemt skole. På den annen side har alle barn og unge i Norge 

en skolerett; dvs. rett til et gratis offentlig skoletilbud. Dermed har staten påtatt seg et 

garantiansvar for at foreldre får den nødvendige bistand til opplæringen. Denne bistanden kan 

også kanaliseres som statsstøtte til private skoler. I dette perspektivet blir det feil å tale om 

“retten til hjemmeundervisning” slik det gjerne gjøres i dagligtalen. - Ut fra tanken om 

opplæring som et foreldreansvar, blir familien basal og skoleundervisning en rett eller en 

støtte for foreldrene. Vi kan således snu den gjengse oppfatning og si det slik: foreldres ansvar 

for opplæring er en plikt - skoleundervisning er en rettighet. 

   Foreldres valgfrihet ville imidlertid krenke omsorgsansvaret dersom den gikk så langt at 

barn kunne unndras den nødvendige opplæring som trengs for å kunne fungere i 

oppvekstsamfunnet. Dersom foreldrene velger å oppfylle opplæringsplikten gjennom private 

grunnskoler eller privat hjemmeundervisning,
19

 er det således rimelig at offentlig myndighet 

fører en viss kontroll med at opplæringen ivaretar grunnleggende ferdigheter på et akseptabelt 

nivå. Denne kontrollen ivaretas nå gjennom forhåndsgodkjenning av private skoler og 

kommunalt tilsyn med hjemmeopplæring. 

   Når konvensjonene taler om obligatorisk grunnskoleundervisning (f.eks. ØSK, art. 13), er 

dette å forstå som opplæringsplikt for alle, men ikke som plikt til å gå i skole. Friheten til å 

organisere alternativer skal iakttas. Men det følger av konvensjonene at staten kan stille visse 

minstekrav til opplæringen. Hvilke nasjonale minstekrav som kan eller bør stilles til friskoler 

og privat hjemmeundervisning, kan lett bli et stridsspørsmål. I Opplæringslova fra 1998 er det 

fastsatt at den offentlige skoles formålsparagraf, læreplanverk og bestemmelser om 

obligatorisk religionsfag (RLE) også skal gjelde for private grunnskoler og opplæring i 

heimen (kfr. §§ 2-12 og 2-13). Etter tilråding fra Smith-utvalget (NOU 1995:18) ble det for 

private skoler og hjemmeopplæring  vedtatt en “negativ” henvisning til 
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  Uttrykket “privat hjemmeundervisning” er valgt for å markere at vi i dagens praksis har to former for 

hjemmeundervisning: (1) hjemmeundervisning ved barns sykdom eller langre reiser (midlertidig skolefravær 

hvor foreldre påtar seg å følge skolens planer), og (2) privat hjemmeundervisning som permanent alternativ til 

den skoleorganiserte undervisning..I artikkelen er det den sistnevnte opplæringsform som omtales. 

   Hjemmeundervisning (Home education) er en internasjonal bevegelse som økte raskt i omfang særlig i USA 

og England fra slutten av 1970-tallet.  Foreldreorganisert undervisning eller hjemmeundervisning har ellers lang 

tradisjon i Norge. 

   Christian W. Beck tok i 2006 doktorgraden på en avhandling om hjemmeundervisning i Norge. Avhandling er 

utgitt i popularisert utgave i boken: Beck, Chr. W. (2007): Alternativ pedagogikk. Om moderne 

hjemmeundervisning. Didakta Norsk Forlag. 



menneskerettskonvensjonene:  opplæringen skal følge den offentlige skoles formål og innhold 

slik det er forskriftsfestet i læreplanverket ... så langt reglane ikkje kjem i strid med Norges 

folkerettslege plikter. - Formuleringen er kanskje valgt utfra et ønske om å være så restriktiv 

som mulig overfor private skoler og hjemmeundervisning uten å komme i åpenbar konflikt 

med konvensjonene. Men den etterlater et uheldig inntrykk av at man i norsk rett ønsker å 

legge seg på en minimumslinje i forhold til menneskerettskonvensjonene.  

   

Private skoler 

Menneskerettserklæringer stod sentralt da lov om tilskudd til private skoler ble til i 1970.
20

 

Tross skarpe politiske skillelinjer i privatskoledebatten har både flertall og mindretall i 

Stortinget støttet foreldrerettsprinsippet. Den politiske debatten om privatskoler har mer vært 

en strid om om staten skulle være forpliktet til å yte økonomisk støtte til private skoler eller 

friskoler. Det kan hevdes at foreldrenes prinsipielle rett til å velge skole for sine barn, vil være 

oppfylt ved at det etter norsk lov er tillatt å opprette og drive private skoler uten at dette skal 

utløse krav om offentlig støtte.
21

     

   Vi har nå fått to ulike systemer for privatskolene:  

(A) Privat grunnskole regulert etter privatskolelova med rett til statstilskott. Fra 2007 har 

kravet for godkjenning og tilskott vært at de enten driver på religiøst grunnlag (i praksis 

kristne skoler) eller etter en anerkjent pedagogisk retning ( i praksis 

Steinerskoler/Waldorfskoler eller Montessoriskoler).
22

 Skolene har frihet til å bruke andre 

læreplaner enn de som gjelder for den offentlige skolen, bare de “sikrar elevane jamgod 

opplæring.”
23

 De får statstilskott på 85 pct. av et gitt kostnadsgrunnlag. 

(B) Privat grunnskole uten statstilskott regulert etter opplæringslova §2-12. For disse skolene 

gjelder den offentlige skoles formål og læreplan samt øvrige bestemmelser i opplæringslova 

med unntak for rett til spesialundervisning og skoleskyss. Grunnet kostnadene ved skoledrift 

                                                 
20

. Regjeringens lovproposisjon (Ot.prp.nr 6 for 1968-69) henviste til tre av erklæringene: 1) FN’s 

verdenserklæring om menneskerettigheter av 10. desember 1948 (artiklene 16 og 26), 2) Den europeiske 

mennesrettskonvensjon av 4. november 1950 med tilleggsprotokoll av 20. mars 1952 (artikkel 2), og  3) 

UNESCO-konvensjonen av 14. desember 1960 (artiklene 3 og 5).  De to første erklæringene ble særlig brukt til 

å legitimere foreldreretten, dvs. foreldrenes fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få 

og deres rett til å sørge for religiøs og moralsk undervisning i samsvar med egen overbevisning. UNESCO-

konvensjonen trakk linjen direkte til friskolesaken med sitt krav om respekt for foreldrenes rett til å velge andre 

utdanningsinstitusjoner enn dem som opprettholdes av offentlige myndigheter. 
 
21

 Jf. Innst. O. VII for 1969-70, side 4-5 
22

 I 2010 gikk omlag 3 pct. av elevene i privat skole. Det var 63 kristne grunnskoler og 28 videregående. Videre 

var det 33 Steinerskoler og 47 Montessoriskoler. 
23

 Jf.  Privatskolelova §2-3 



vil det i praksis bli svært få som kan drive skole uten statstilskott. De eksemplene vi har fra 

nyere tid, er enten utenlandske skoler eller nedlagte offentlige grendeskoler som en kortere tid 

er blitt drevet videre på foreldreinitiativ.
24

 - Det er vanskelig å øyne noen “fordeler” med 

privat grunnskole godkjent etter oppll. § 2-12. Men for noen kan det være vesentlig at: (a) 

skolen er et tilbud i nærmiljøet; (b) skolen har eksamensrett og kan gi standpunktkarakterer (- 

i motsetning til hjemmeundervisning),  (c) skolen kan tilsette sine egne lærere uten offentlig 

utlysing av stillinger og selv bestemme elevinntak eller (d) ha frihet til å ta skolepenger uten 

et øvre tak (kfr restriksjoner gitt i Privatskolelova §6-2). 

   For øvrig kan det virke noe merkverdig at frihetsgradene for en privat skole uten statstilskott 

er mindre enn for en privat skole der det meste av utgiftene betales av det offentlige. Kravet 

om at private skoler uten statstilskott må følge den offentlige skoles læreplan, avskjærer 

skolenes mulighet for å være et pedagogisk eller ideologisk alternativ. I relasjon til 

konvensjonens krav om å respektere foreldres frihet til å velge andre skoler for sine barn enn 

dem som er opprettet av offentlige myndigheter (ØSK, art 13), er således regelen i oppll § 2-

12 noe underlig. 

   Opplæringslova §2-12 innebærer ellers at fri etablering av grunnskoler er ulovlig i Norge.  

Også utenlandske og internasjonale skoler må ha godkjenning av departementet. 

 

Hjemmeopplæring 

Hjemmeopplæring har lang tradisjon og er ingen nyskapning i Norge. Det innebærer at 

foreldre har kunnet organisere undervisning på annen måte enn tilbudet i  kommunale 

grunnskoler eller i offentlig godkjente privatskoler uten å måtte søke om løyve. - Det holder at 

de erklærer at de selv vil ta ansvar for opplæringen. 

   I proposisjonen om Opplæringslova (Ot.prp.nr. 46 for 1997-98, side 158-159) hevdes det at 

hjemmeopplæring innebærer at foreldrene selv underviser egne barn, og at all organisert 

grunnskoleopplæring for andre enn eigne barn må reknast som skoleverksemd etter lova og 

kan såleis ikkje drivast utan godkjenning. - Denne forståelsen representerer et brudd med vår 

lovtradisjon som har anerkjent prinsippet om at foreldre fritt kan velge eller ansette huslærer 

for sine barn.
25

 Skal proposisjonens lovmotiv tas på alvor, vil det innebære at ordningen med 

huslærer i praksis er forbudt i Norge ettersom det gir liten mening å søke departemental 

godkjenning som privatskole av en enkelt privatlærer, huslærer eller guvernante (oppll § 2-12). 
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  Kfr. bl.a. skolelova av 1827, § 16: ... De Forældre eller Foresatte, der hjemme enten selv undervise, eller ved 

andre lade undervise de Børn, de have at opdrage, kunne vel fritages for at sende dem i skolen ... 



    Videre ser jeg det som uholdbart å bringe til torgs forutsetninger som i sin konsekvens 

innebærer forbud for foreldre å samarbeide om opplæringen av barna sine; såkalt “kollektiv 

hjemmeundervisning”. Definisjonen av “skole” må baseres på andre kriterier enn innleie av 

lærer eller utveksling av undervisningstjenester mellom foreldre. - Privat skole bør heller 

defineres organisatorisk, dvs.  som en selvstendig virksomhet eller et foretak som tilbyr 

skoletjenester til en ubestemt krets av personer med krav om noe betaling. Kollektiv 

hjemmeundervisning kan nok være skolelignende i sin form, men vil alltid være basert på 

foreldrenes ansvar for virksomheten og være forbeholdt en bestemt personkrets 

(initiativforeldrenes egne barn). 

    Vi har lang tradisjon for tilsyn med hjemmeunderviste barn i den forstand at resultater må 

kunne dokumenteres, f.eks. gjennom eksamener eller prøver som brukes i offentlig skole. 

Særlig detaljerte regler finner vi i folkeskolelova fra 1889. Den prinsipielt viktigste 

bestemmelse antas å være lovas § 50: ”For de Børns Vedkommende, som ikke nyder 

Undervisning i Folkeskolen, skal Skolestyret indhente de fornødne Oplysninger om 

Beskaffenheden af deres Undervisning og forsaavidt denne ikke findes tilfredstillende, herom 

henvende sig til Børnenes Forældre eller Foresatte. Finder det ogsaa efter saadan 

Henvendelse ikke at have tilstrækkelig Sikkerhed for, at de bliver forsvarlig underviste, har 

det Ret til at indkalde Børn mellem 8 og 15 Aar til en Prøve, der afholdes af Folkeskolens 

Lærere, eller, naar Forældrene forlanger det, af den, der har besørget Børnenes 

Undervisning.” 

   Vurdering av om hjemmeundervisningen er bra nok, bør være en realvurdering av 

undervisningens resultater. Det avgjørende må være elevenes faktiske standpunkt i relasjon til 

det en normalt kan forvente av skoleelever med tilsvarende alder og evneutrustning. - Dersom 

det er begrunnet mistanke om at barna blir systematisk forsømt slik at f.eks. 

alfabetiseringsmålene ikke nås i rimelig grad, vil det måtte vurderes om skoletvang skal 

iverksettes; hjemmel for dette er gitt i oppll. § 14-3. 

    Anmeldelse av foreldrene for å holde sitt barn borte fra pliktig opplæring bør bare kunne 

gjøres når myndighetene etter nøye vurdering av tilgjengelig dokumentasjon av kvaliteten på 

de resultater en hjemmeundervisning har oppnådd, kommer til den konklusjon at dette er for 

dårlig, og at dette er foreldrenes påviste skyld (kfr. oppll. § 2-1). 

   Tilsyn har både et kontrollaspekt og et positivt bistandsaspekt. Konstruktivt tilsyn 

forutsetter samvirke mellom hjem og tilsynsmyndighet (kommunen). Lovas krav om 

“tilsvarande opplæring” (jf. oppll. § 2-1) må bestemmes kvalitativt og ikke ”skolsk”. 

Målstyringsprinsippet forutsettes også å gjelde for hjemmeundervisning, og undervisningens 



form og tilsyn bør underordnes opplæringens resultater. Det administrativt enkleste redskap vi 

har for å måle resultater, er prøver eller eksamener. Forskriftene til Opplæringslova fastsetter 

at hjemmeunderviste barn ikke har rett til vurdering, kfr forskriftene § 3-1, andre ledd. Dette 

kan virke urimelig ettersom det burde være uproblematisk for hjemmeunderviste å delta i 

grunnskoleeksamen eller nasjonale prøver. Det er også en merkelig bestemmelse sett i forhold 

til lovas tilsynsparagraf (oppll. §14-3) som spesielt gir hjemmel for å innkalle 

hjemmeunderviste til prøver. - En konsekvens av kommunes tilsynsrett og -plikt bør ellers 

være at foreldrene kan be om bekreftelse eller attest for godkjent grunnskoleopplæring. 

 

Religionsopplæring 

Menneskerettskonvensjonene synes å sette religionsfriheten i en klasse for seg i relasjon til 

valg av opplæringsalternativ. Religionsfriheten er i Norge grunnlovsfestet (Grl. §2) og bør ses 

i lys av at Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK), artikkel 9, som eksplisitt 

fastsetter at man såvel offentlig som privat skal ha anledning til å gi uttrykk for sin religion 

eller overbevisning ved bl.a. undervisning. I Privatskolelova er det da også egen bestemmelse 

om tilskott fra staten til skoler som ... er skipa av religiøse og/eller etiske grunnar (§3). 

   Et obligatorisk religionsfag er særlig problematisk i forhold til foreldreretten. 

Grunnskolelova av 1969 forordnet et konfesjonsbundet kristendomsfag der foreldre hadde rett 

til å kreve fullt eller delvis fritak (gsl §12 nr 5 og 6). Orientering om andre religioner og 

livssyn ble lagt inn som et obligatorisk emne i samfunnsfag (gsl § 7 nr 3). Mønsterplanen av 

1974 hadde egen læreplan for “livssynsorientering” som kunne brukes både som vanlig 

valgfag og som tilbud til elever fritatt for kristendomsundervisning. Fra skoleåret 1981/82 ble 

det innført en ordning med øremerket statstilskudd til alternativ livssynsundervisning. 

   Ovennevnet ordning av religionsundervisningen fungerte relativt konfliktfritt i relasjon til 

foreldreretten inntil det på 1990-tallet ble tatt initiativ for å etablere en felles og obligatorisk 

religionsopplæring (se NOU 1995:9 Identitet og dialog. Kristendomskunnskap, 

livssynskunnskap og religionsundervisning). Det nye religionsfaget (KRL) kom med i 

læreplanverket av 1997, og det oppstod raskt strid om de restriktive fritaksreglene. 

Foreldre brakte søknader om fritak fra KRL-faget inn for norske domstoler. Her tapte de i alle 

norske rettsinstanser; kfr Høyesteretts dom 22. august 2001 (Rt-2001-1006). En gruppe 

foreldre brakte så saken inn for Menneskerettsdomstolen. Her fikk de medhold idet domstolen 

fant at opplegget for faget ikke var i samsvar med foreldrenes rett til respekt for deres 

overbevisninger i henhold til bestemmelsene i EMK. Domstolen konkluderte med 9 mot 8 



stemmer at det forelå en krenkelse av EMK, første protokoll artikkel 2.
26

 

   Regjeringen valgte etter dette å endre fagets navn og innhold. Den nye læreplanen for RLE-

faget fra 2008 antas ikke å strid mot bestemmelsene i EMK. - Opphavet til konfliktene var 

imidlertid fritaksordningen, og alternativt kunne regjeringen valgt å gi foreldre rett til å kreve 

fullt fritak fra KRL-faget. Men målet om ett felles og obligatorisk religions- og livssynsfag 

ble likevel prioritert. 

   I relasjon til foreldrerettstenkning er imidlertid faget fortsatt noe problematisk: Loven har 

etablert et skille mellom “utøving av religion” og “kunnskapsinnhold” (kfr oppll. §2-3a). 

Kunnskapsinnholdet i læreplanen kan det ikke kreves fritak for og RLE-planen er således 

kanonisert som nasjonens felles minimumskunnskap. Videre hevdes det at konvensjonene 

krever “nøytral undervisning” dersom faget skal være et fellesfag for alle uten fritaksrett. 

Undervisningen i faget skal i følge loven ...  presentere ulike verdsreligionar og livssyn på ein 

objektiv, kritisk og pluralistisk måte (kfr. oppll §2-4). 

   Premissene for et religionsfag uten fritaksrett eller med svært begrenset fritaksrett, synes 

altså å være at faget formidles slik at det er uten påvirkningskraft eller at alle kan bli “salig i 

sin tro”. Idemessig står dette i kontrast til norsk skoletradisjon. I Normalplanen av 1939 ble 

det gitt slik rettleiing (s. 25): ... Læreren må alltid huske på at det barna lærer i 

kristendomskunnskap, skal være til grunnlag for deres tro og til regel for deres liv... Og i 

Mønsterplanen av 1987 het det (s. 102) : ... Kristendomskunnskap kan på en særlig måte være 

med på å hjelpe foreldrene i oppdragerarbeidet. Innholdet i faget er viktig for det 

holdningsskapende arbeidet som skolen har medansvar for. Samtidig som faget fører videre 

en kulturell og religiøs arv, kan det elevene lærer i faget, være til veiledning og gi hjelp til å 

avklare egne tros- og livsspørsmål ...  

   Forutsetningen for det nye religionsfaget (RLE) kan tolkes slik at det ikke har som mål å 

være foreldrene til hjelp i oppdragerarbeidet. - Faget bidrar heller neppe til å gi noe 

substansielt svar på det spørsmål mange foreldre vil stille: hvilken påvirkning av ønsket og 

oppdragende art representerer skolen for mine barn? 

   Staten kan nok i læreplanen for den offentlige skolen velge et “nøytralitetspedagogisk” 

konsept for et felles religionsfag. Det er i så fall et politisk/ideologisk valg. Men statens 

legitime rett til å stille faglige krav til privat opplæring bør ikke blandes sammen med 

ideologiske krav. - Å kreve at private skoler og hjemmeopplæring skal følge den offentlige 

skoles ideologi slik den er formulert i læreplanverket, er etter mitt syn urimelig og i strid med 
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foreldreretten. Konvensjonenes ånd er positive forpliktelser i relasjon til foreldrenes 

undervisnings- og oppdragelsesønsker for sine barn. Foreldres rett til opplæring i samsvar 

med egen overbevisning blir neppe respektert gjennom formelen “objektiv, kritisk og 

pluralistisk undervisning”. Foreldreretten er substansiell: ...å sikre sine barn en religiøs og 

moralsk undervisning i samsvar med deres egen overbevisning (se ØSK, artikkel 13 nr 3 og 

EMK, protokoll nr 1, artikkel 2). - I de to nevnte konvensjonene ses religiøs påvirkning som 

en positiv rett for foreldre og barn, og ikke noe en må vernes mot. Konvensjonenes 

anliggende er med andre ord ikke krav om nøytral opplæring, men heller motsatt å sikre retten 

til holdningsdannelse og en aktiv religiøs eller livssynsmessig påvirkning gjennom 

opplæringen.  

   Ellers ser vi en tendens til å ville snevre inn foreldreretten til bare å gjelde religiøs 

oppdragelse.
27

 Livssyn og ideologisk/filosofisk ståsted går videre enn religion. Når 

konvensjonene nytter uttrykket “religiøs og filosofisk overbevisning” eller “barns religiøse og 

moralske oppdragelse”, bør dette tolkes vidt. Eksempelvis må friheten også omfatte foreldre 

uten religiøs tro (f.eks. humanetikere og agnostikere). Videre vil oppdragelse i praksis omfatte 

holdningsskaping som resultat både av intensjonal og funksjonal påvirkning (“den skjulte 

læreplan”). 

   Etter min oppfatning kan det ikke med rimelighet hevdes at den offentlige skoles læreplan 

er en minstekravsplan i relasjon til ØSK, art. 13. Minstekravene bør heller defineres i forhold 

til de ferdigheter og den allmennkunnskap vi trenger for å fungere som borgere i det norske 

samfunn; ferdigheter i lesing og skriving etter  det latinske alfabet, utføre matematiske 

beregninger med arabiske tall, og ha kjennskap til sentrale elementer i norsk kulturarv og 

samfunnslære. - Alternativt kunne kravene være at privat skole/ hjemmeundervisning m.h.t. 

faglig nivå eller resultat må tilsvare det som vanligvis blir krevd i den offentlige skolen, jfr. 

dansk lovgivning gjengitt i note 10. 

 

Rettssikkerhet 

Generelt er det et politisk mål at brukerne og deres behov blir satt i sentrum. 

Brukerorientering  og rettighetstenkning er særlig aktuelt når det gjelder helse-, sosial- og 

undervisningstjenester. Innen disse sektorene rapporteres det også om økende klagemengde. 
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 Bostad-utvalget eller formålsparagraf-utvalget (NOU 2007:6) synes å støtte seg til en slik tankegang: ... 

Utvalget er av den oppfatning at utvalgets konsensusforslag til formålsparagrafer klart ligger innenfor de krav 

som følger av Norges menneskerettslige forpliktelser. Foreldreretten sikrer foreldrene ansvaret for den religiøse 

oppdragelsen. Dette følger av menneskerettsloven og konvensjonenes krav om vern av foreldrenes rett til å sikre 

sine barns oppdragelse i samsvar med egen overbevisning. Formålenes formuleringer om verdigrunnlaget og 

samarbeidet med hjemmet er i henhold til dette. ( s.34) 



Problemstillingene gjelder både kvalitative sider ved virksomheten og enkeltpersoners vern.  

På utdanningsområdet vil rettssikkerhetshensyn gjøre seg gjeldende med ulik styrke etter 

virksomhetstypen. De vil være sterkest i grunnskolen fordi den har tvangsmessig karakter, og 

fordi det offentlige har tilnærmet monopol på tjenesteytingen. 

   Rettsikkerhetskravene kan både gå på tjenestens kvalitative standard og vern mot 

myndighetsmisbruk. Det er viktig å sikre den enkelte sin posisjon i forhold til 

tjenesteapparatet og muligheter for å forsvare sine interesser gjennom en bred klageadgang til 

overordnet myndighet eller domstolprøving av beslutninger. I utgangspunktet har vi i dag et 

fungerende system for klager på enkeltvedtak i skoleforvaltningen. Men foreldres muligheter 

er nokså begrenset når det gjelder kvalitetsklager, dvs. klage på tjenesters kvalitet, på lærere 

eller på andre saksområder som ikke defineres som enkeltvedtak. Alternativet for 

misfornøyde foreldre vil være å søke barnet sitt over til en annen skole i kommunen, søke 

inntak på en privat skole (dersom slik fins) eller ta barnet ut av skolen til hjemmeundervisning 

(som kan være både brysomt og upraktisk). Videre vet vi at mange foreldre (ca 1/3) er 

engstelige for å klage av frykt for represalier fra lærere eller skoleledelse.
28

 - På dette området 

har skolen en profesjonalitetsutfordring i relasjon til foreldreretten. 

 

 

HENVISNINGER 
 

                                                 

 
28
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