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Høring om forslag om endringer i privatskolelova og forskrift til privatskolelova kap 6A. Økt 

innflytelse for lokale folkevalgte. Statstilskudd til skoler godkjent etter privatskolelova kap 6A 

Hørselshemmedes Landsforbund er Norges største organisasjon for mennesker med 

funksjonsnedsettelser med 64 000 medlemmer. En million nordmenn har hørselsutfordringer som 

påvirker hverdagen ulikt. Barn og unge med nedsatt hørsel går i vanlig skole, men har behov for 

universell utforming og tilrettelagt undervisning. Viktig for disse når det gjelder læring er lærerens 

kompetanse og holdning, teknisk tilrettelegging, fysiske og psykososiale forhold.  

Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) vil, som eier av Briskeby videregående skole, svare ut 

følgende del av høringsforslaget: Departementet foreslår å ta inn en bestemmelse i privatskolelova § 

2-1 om at det ved behandlingen av søknader om godkjenning av nye skoler og driftsendringer ved 

eksisterende skoler skal legges vesentlig vekt på uttalelsen til vertskommunen eller vertsfylket. 

Forslaget er en oppfølging av Hurdalsplattformen hvor det heter at regjeringen vil: «[..] styrkje lokale 

folkevalde si moglegheit til å seie nei til nye privatskular og utvidingar». 

Briskeby vgs er eid av HLF og ligger i Lier kommune i Viken. Skolen har inntak fra hele landet og  er 

tilrettelagt spesielt for talespråklige elever med nedsatt hørsel. Undervisningen skjer etter 

talespråklig metode kombinert med hørselsteknisk utstyr, og er den eneste i landet som gir et slikt 

tilbud. Skolen har svært gode resultater og gjennomføring, og har hatt tilbud til elever med nedsatt 

hørsel siden 1956.  

Tilbudet ved 2.1-f-skolene, som Briskeby vgs er en del av, er ikke i konkurranse med offentlige skoler 

og gir tilbud som er nødvendig for at elever med funksjonsnedsettelse skal kunne få den 

opplæringen de har rett til.  

Mange elever som kommer til Briskeby har opplevd manglende tilrettelegging på hjemskole, 

konsekvenser er ofte manglende læring, sosialt utenforskap og mobbing. På Briskeby møtes man av 

en helhetlig pedagogisk oppfølging som ser hele eleven i et hørselsteknisk miljø, noe som gir gode 

resultater for den enkelte elev, som igjen har betydning i en samfunnsøkonomisk kontekst.  

HLF mener det er viktig at det ikke kun er lokalisering og medbestemmelse fra lokale folkevalgte som 

skal avgjøre om en privat skole skal etableres eller fortsette i henhold til eksisterende avtaler og 
rammevilkår, men ses på i et bredere samfunnsmessig perspektiv. For Briskeby videregående er det 
viktig at departementet fortsatt sikrer skolens drift og rammevilkår.  

 
Med vennlig hilsen 

 

Merete Orholm        Marit Winjor 
 

Politisk sjef HLF        seniorrådgiver HLF 
 

For ytterligere informasjon kontaktes seniorrådgiver Marit Winjor, winjor@hlf.no, 95449903. 
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