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Vedtak om godkjenning - Endring av elevtall og tilbud ved
Lundeneset Vgs AS (org.nr. 888 982 302)
Utdanningsdirektoratet viser til søknad fra Lundeneset Vgs AS datert 29. januar.
Lundeneset Vgs AS søker om godkjenning av 10 nye elevplasser på Service og
samferdsel etter friskoleloven § 2-1 første ledd første punktum, jf. andre ledd bokstav a.
livssyn.
Vedtak
Utdanningsdirektoratet imøtekommer søknaden fra Lundeneset Vgs AS (org.nr. 888 982
302) etter friskoleloven § 2-1 første ledd første punktum, jf. andre ledd bokstav a.
livssyn.
Skolen er fra og med høsten 2017 godkjent for inntil 298 elevplasser med følgende
fordeling:
Design og håndverk (DH) LK06 med inntil 18 elever fordelt på følgende programområder:
Vg1: Medieproduksjon (DHMED1)
(Vg2: Medieproduksjon DHMED2 fra skoleåret 2017/2018)
(Vg3: Mediedesign MKMDE3 fra skoleåret 2018/2019)
Medier og kommunikasjon (MK) LK06 med inntil 27 elever fordelt på følgende
programområder:
Vg2: Medier og kommunikasjon Vg2 (MKMED2) (til og med skoleåret 2016/2017)
Vg3: Studieforberedende Vg3 innen medier og kommunikasjon (MKMED3) (til og med
skoleåret 2017/2018)
(Elevtallet i utdanningsprogrammet Medier og kommunikasjon vil gradvis overflyttes til
Utdanningsprogrammet Design og håndverk)
Service og samferdsel (SS) LK06 med inntil 40 elever fordelt på følgende
programområder:
Vg1: Service og samferdsel (SSSSA1)
Vg2: Salg, service og sikkerhet (SSSSS2)
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Studiespesialisering (ST) LK06 med inntil 183 elever fordelt på følgende
programområder:
Vg1:
Vg2:
Vg2:
Vg3:
Vg3:

Studiespesialisering (STUSP1)
Realfag Vg2 (STREA2)
Språk, samfunnsfag og økonomi Vg2 (STSSA2)
Realfag Vg3 (STREA3)
Språk, samfunnsfag og økonomi Vg3 (STSSA3)

Studiespesialisering påbygging (PB) LK06 med inntil 30 elever fordelt på følgende
programområder:
Vg3: Vg3 påbygging til generell studiekompetanse (PBPBY3/PBPBY4YK)
Læreplanene Vår kristne kulturarv (KRI1005, KRI1006 og KRI1007) og
Kristendomskunnskap fellesfagyrkesfaglige utdanningsprogram (KRI1001og KRI1002)/
Kristendomskunnskap studieforberedende utdanningsprogram(KRI1003/1004) er
obligatorisk for alle elevene ved skolen.
Rettslig grunnlag
I friskoleloven § 2-1 heter det bl.a.:
Departementet kan godkjenne frittståande skolar og driftsendringar ved godkjende
frittståande skolar. Departementet kan godkjenne at ein grunnskole flyttar verksemda si til
ein annan kommune eller at ein vidaregåande skole flyttar verksemda si til ein annan
fylkeskommune. Ein skole skal ikkje få godkjenning dersom etableringa vil medføre
negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet, eller andre særlege grunnar tilseier
at skolen ikkje bør godkjennast. Vertskommunen eller vertsfylket skal få høve til å gi
fråsegn før departementet gjer vedtak i saka, og dei kan klage på departementet sitt
vedtak. Godkjende skolar har rett til statstilskot etter § 6-1 og til å drive verksemd etter
lova.
Skolane skal drive verksemda si på følgjande grunnlag:
[...]
a. livssyn
[...]
Opplæringa skal vere på norsk eller samisk. Dette kravet gjeld likevel ikkje internasjonale
skolar. Viktige dokument om verksemda etter lova skal i alle høve vere tilgjengelege på
norsk eller samisk.
Godkjenninga fell bort dersom ein skole ikkje startar opp verksemda si etter lova i løpet av
tre skoleår etter at godkjenning vart gitt. Det same gjeld om drifta etter lova blir
nedlagd.[...]"

Utdanningsdirektoratets vurdering
Utdanningsdirektoratet har gjennomgått søknaden til Lundeneset vgs AS og finner at den
tilfredsstiller friskolelovens minstekrav. Utdanningsdirektoratet har gjort følgende
vurderinger:
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Budsjett og regnskap
Skolens budsjett er vurdert og funnet tilfredsstillende i henhold til økonomiforskrift § 2,
krav til budsjett.
Vi minner om friskolelova § 6-3 Krav til bruken av offentlege tilskot og skolepengar, Alle
offentlege tilskot og skolepengar skal kome elevane til gode.
Skjønnsmessig vurdering
I tillegg til å vurdere om skolen tilfredsstiller minstekravene i loven, har
Utdanningsdirektoratet foretatt en skjønnsmessig vurdering som blant annet er basert på
hvilke konsekvenser godkjenningen vil få for den offentlige skolestrukturen og hvilket
behov det er for endringen.

Rogaland fylkeskommune (vertsfylket) er i tråd med friskoleloven § 2-1 første ledd gitt
anledning til å uttale seg om saken. I brev datert 1. september 2016 heter det blant
annet:
«En stor andel av ungdomskullet i fylket, 50,8 % nå sist, velger et yrkesfaglig
utdanningsløp ved innsøking til Vg1. Nå når arbeidsledigheten i Rogaland de siste par
årene har vært sterkt stigende, har det imidlertid blitt en utfordring å framskaffe
læreplasser til alle med opplæringsrett. I motsetning til tidligere år er alternativet Vg3 i
skole derfor blitt tatt i bruk overfor elever som ved skoleårets begynnelse står uten
læreplass. For forrige skoleår ble det opprettet 8 klasser alternativ Vg3 i skole og for
skoleåret 2016-2017 ser det ut for at dette antallet vil kunne bli tilnærmet doblet.
Rogaland fylkeskommune har likevel forståelse for at den private videregående skolen i
nord-fylket ønsker å kunne utvide undervisningsporteføljen sin med ytterligere 10
elevplasser innenfor programområdet «Service og samferdsel». Det utleder, slik
fylkeskommunen ser det, større fleksibilitet i undervisningstilbudet ved skolen og gir med
det også en mer kostnadseffektiv drift.
Rogaland fylkeskommune viser i denne situasjonen til at programområdet bare forefinnes
ved en annen videregående skole i nordregionen, nemlig en fylkeskommunal skole i
Haugesund. Fylkeskommunen legger til grunn at den fylkeskommunale tilbudsstrukturen
f.o.m. skoleåret 2017-2018 skal kunne ta høyde for en økning på 10 elevplasser ved den
private videregående skolen. Rogaland fylkeskommune stiller seg derfor positiv til at
søknaden fra Lundeneset videregående skole blir imøtekommet»
I sin redegjørelse for elevtall skriver skolen at bakgrunnen for å søke om en utvidelse fra
30 til 40 elever på utdanningsprogram for service og samferdsel er ønsket om å oppnå
en større fleksibilitet. Bakgrunnen for dette er at enkelte elever skifter skole etter Vg1,
og vi kan bl.a. derfor få færre elever enn ønskelig på Vg2 ut fra skolens kapasitet.
Skolen ønsker en høyere ramme for å kunne legge opp til en elevtallsfordeling på Vg1 og
Vg2 som er mer hensiktsmessig ut fra søkning og kapasitet.
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Utdanningsdirektoratet viser til at fylkeskommunen er positive til en utvidelse og viser
forståelse for at skolen ønsker fleksibiliteten den søker om. Vi viser også til det
fylkeskommunen skriver om at det er vanskelig å skaffe læreplasser for elevene. Selv
skriver skolen at den har opparbeidet god erfaring med samarbeid med det lokale
næringslivet innenfor fagfeltet, og at den per i dag har klart å skaffe læreplass til alle
som ønsker det.
Skolen viser også til at de har hatt oversøking på tilbudet, og peker også på at det er få
kristne skoler på landsplan som tilbyr utdanningsprogrammet.
På bakgrunn av det ovenstående finner Utdanningsdirektoratet å
kunne imøtekomme søknaden om godkjenning etter friskoleloven § 2-1 andre ledd a.
livssyn. Vi peker på at det er viktig at skolen ved en utvidelse vurderer inntaket opp mot
muligheten for å få læreplasser til elevene.
Informasjon om klagemulighet
Utdanningsdirektoratets vedtak kan klages inn for Kunnskapsdepartementet. Etter
forvaltningsloven § 29 er fristen for å klage tre uker fra det tidspunkt underretning om
vedtaket er kommet frem. Etter forvaltningsloven § 32 er det nærmere regler om
klagens adressat, form og innhold. Det understrekes at klagen skal sendes det
forvaltningsorgan som har truffet vedtaket. Etter forvaltningsloven §§ 18 og 19 har
parten rett til å se sakens dokumenter.

Vennlig hilsen

Einar Simonsen Plahter
avdelingsdirektør

Christina Mendicino Grønli
seniorrådgiver
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