Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner
Tema
Rett til vidergående
opplæring

Rett til grunnskole
opplæring i institusjoner
mv
Innholdet i opplæringen
og tilpasset opplæring
med videre

Kontrollområde

Forskrifter

Sikre at ungdom som har fullført
grunnskolen får videregående
opplæring når de har søkt om dette

oppl § 3-1, § 13-2,
§ 13-3, § 13-3a, § 13-8

kap. 19

Inntak og formidling

oppl §§ 3-1, 3-3, 12-4

kap. 6

Rett til skyss og innlosjering

oppl § 7-2, §§ 7-3 til
7-4, §13-4
oppl § 3-1
oppl § 3-6
oppl § 13-2, § 13-3a

kap. 10

Rett til gratis opplæring
Oppfølging av ungdom
Plikt til å sørge for
grunnskoleopplæring og
spesialpedagogisk hjelp
Innholdet i opplæringen

omfanget av opplæringen

Tilpasset opplæring for alle

Retten til spesialundervisning
Samiskopplæring
Tegnspråkopplæring
Punktskiftsopplæring
Læremidler og utstyr
Organisering i grupper og krav om
kontaktlærer
Vurdering i skolen

Opplæringsloven

Elevvurdering med videre

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

kap. 13

oppl § 1-2, § 3-1, § 3-3, § 1-3, §§ 1-10 og
§ 3-4
1-11, §§ 24-2 til
24-12,
Læreplanverket for
Kunnskapsløftet
oppl § 3-1, § 3-2, § 3-3 §§ 1-4 til 1-7 og
§ 1-12,
Læreplanverket for
Kunnskapsløftet
oppl § 1-2, § 3-3
§ 11-12,
Læreplanverket til
Kunnskapsløftet
§ 4-2, § 5-1, §§ 5-3 til
5-6
oppl §6-1,§ 6-3, § 6-4
kap. 7
oppl § 3-9
§ 1-3
oppl § 3-10
§ 1-3
oppl § 9-3, § 9-4
kap. 17
oppl § 8-2
oppl § 3-4

kap. 4 og 5

Annet

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner
Tema
Personale i skolen

Brukermedvirkning, råd
og utvalg i skolen og på
fylkeskommunalt nivå

Kontrollområde
Skolebasert vurdering med videre
Kvalitetsutv.
Ledelse
Kompetansekrav
Ansettelse
Kompetanseutvikling
Opplysningsplikt til barnevern- og
sosialtjenesten
Elever ( Begepet "Elever" omfatter også
lærlinger og lærekandidater)

Opplæringsloven

Forskrifter

oppl § 14-1
oppl § 13-10, § 14-1
oppl § 9-1
oppl § 10-1
oppl §§ 10-4 til 10-6,
§ 10-9 og § 10-10
oppl § 10-8
oppl. §§ 15-3 og 15-4

§ 2-1, § 2-2
§ 2-3, § 2-4

oppl §§ 1-2, 3-4, 5-4,
og 9a-5

kap 4, særlig § 4-5,
Læreplanverket for
Kunnskapsløftet

kap. 14
kap. 15,

Foreldre
Skoleutvalg

Elevenes skolemiljø

Organer knyttet til
videregående opplæring

oppl § 1-2
oppl §§ 11-5 og 11-7,
§ 3-4, § 9a-6
Skolemiljøutvalg
oppl §§ 11-5a og
§ 11-7, § 9a-6
Elevråd og allmøte
oppl §§ 11-6 og 11-7,
§ 9a-6
Skolemiljørepresentant
oppl § 9a-5
Elevrepresentanter i fk nemnder
oppl § 11-8
Det fysiske miljøet
oppl §§ 9a-1, 9a-2, 9a-4
Det psykososiale miljøet
oppl §§ 9a-1, 9a-3, 9a-4
til 9a-7
Ordensreglement
oppl § 3-7
Bortvisning og tap av rett
oppl § 3-8
Reklame
oppl § 9-6
Rådgivning og skolebibliotek
oppl § 9-2
PPT
oppl §§ 4-2, 5-6
Yrkesopplæringsnemnder og -utvalg oppl §§ 12-3 og 12-4

§§ 11-8 til 11-11

Oppfølgingstjenesten

kap. 13

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

oppl § 3-6

kap. 12

kap. 12

kap. 21 og 22

Annet

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner
Tema
Videregående opplæring
for voksne

Kontrollområde
Sikre et tilpasset gratis
opplæringstilbud for voksne med rett
til videregående opplæring
Inntak
Innhold i opplæringen
Kompetansekrav til personalet
Elevvurdering +
realkompetansevurdering

Bortvisning
Særskilt om fagopplæring Oppnevne yrkesopplæringsnemnd

Enkeltvedtak iht
opplæringsloven
forvaltningsloven (ikke
uttømmende)

Tilskudd til lærebedrift
Bedriftsopplæring i skole
Klageinstans
Inntak
Bortvisning og tap av rett
Spesialundervinsing
Punktskiftsopplæring
Tegnspråkopplæring
Elevenes fysiske milj
Elevenes psykososiale miljø
Standpunktskarakter
Eksamen
Skyss
Fritak fra opplæring i fag

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

Opplæringsloven

Forskrifter

oppl §§ 4A-3 og 4A-4

oppl § 4A-3
oppl § 4A-6,
oppl § 4A-5
oppl §§ 4A-3, 4A-4
§ 4A-9
oppl § 12-3, jf. §§ 4-3,
4-5, 4-6 og 12-4, § 3-5

§§ 6-27 og 6-28
§ 1-13
§§ 4-36 til 4-45, kap.
5
kap. 11, §§ 6-37 til 639, §§ 4-46 til 4-66,
§§ 5-4 og 5-14
§ 11-6

oppl § 4-4
oppl § 3-3
oppl § 15-2
oppl. §§15-1og 15-2
oppl § 3-8, §§15-1 og
§ 4-26
15-2
Opplæringsloven § 5-1,
jf § 5-3, §§15-1og 15-2
oppl § 3-10, §§15-1og
15-2
oppl § 3-9, §§15-1 og
15-2
oppl § 9a-2, §§15-1 og
15-2
oppl § 9a-3, §§15-1og
15-2
oppl §§15-1og 15-2
kap. 5
oppl §§15-1og 15-2
§§ 4-25 til 4-27 kap.
5
oppl § 7-2, §§15-1 og
kap. 10
15-2
§ 1-12 og §1-13

Annet

Sjekkliste 1 - Fylkeskommuner
Tema
Annet

Kontrollområde

Opplæringsloven

Forskrifter

Annet
oppl §§15-1og 15-2
Grunnsloleopplæring og skoleskyss oppl § 13-4
Dispensasjoner

Forsøk
Elever i private tilbud med Privatister
Andre
videre

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

oppl § 3-4, § 11-10,
§ 9-1
§ 1-4, § 4A-1
psl § 3-1, §§ 3-6 og 3-7,
jf oppl kap. 5 og 7

§ 23-1 og § 4-27

Annet

Sjekkliste 1 - Kommuner
Tema

Rett og plikt til opplæring

Kontrollområde

Forskrift til
opplæringsloven

Sikre at alle barn i kommunen i
opplæringspliktig alder, får
grunnskoleopplæring
Rett til gratis offentlig opplæring
Omfanget av opplæringen i tid

oppl § 2-1, §2-12,
§ 13-1, §13-10, § 2-13
og § 14-2 og psl § 3-1.
oppl § 2-15
oppl § 2-2

Nærskoleprinsippet
Rett til skyss og innlosjering

oppl § 8-1
oppl § 7-1, §§ 7-3 og
7-4, § 13-4.
oppl § 2-11
oppl § 1-2, § 2-3, § 2-3a §§ 1-1, 1-8, 1-9, 1-11,
og § 2-4
24-1, Læreplanverket
for Kunnskapsløftet.
oppl § 1-2
Læreplanverket for
Kunnskapsløftet.
oppl § 5-1, jf §§ 5-3 til
§ 1-1
5-6
oppl §§ 6-2, jf § 6-1 og
§ 1-1 og kap. 7
§ 6-4, § 2-7
oppl § 2-5
kap. 9, kap. 17
oppl § 2-8
§ 1-1
oppl § 2-6
§ 1-1
oppl § 2-14
§ 1-1
oppl § 9-3, § 9-4
kap. 17
oppl § 8-2

Permisjon
Innhold i opplæringen
Innholdet i opplæringen
og tilpasset opplæring mv
Tilpasset opplæring for alle
Retten til spesialundervisning
Samisk- og finskopplæring

Vurdering i skolen

Lover

Målformer
Særskilt språkopplæring
Tegnspråkopplæring
Punktskriftopplæring
Læremidler og utstyr
Organisering i grupper og krav om
kontaktlærer
Elevvurdering
Skolebasert vurdering med videre
Kvalitetsutvikling

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

kap. 18

§§ 1-4 til 1-7,
Læreplanverket for
Kunnskapsløftet

oppl § 2-3

§ 2-4, kap. 3 og kap. 5

oppl § 14-1
oppl § 14-1, 13-10

§§ 2-1 og 2-2
§§ 2-3 og 2-4

Annet

Sjekkliste 1 - Kommuner
Tema

Elevenes skolemiljø

Kontrollområde

Det fysiske miljøet

Det psykososiale miljøet

Personale i skolen

Ordensreglement
Bortvisning
Reklame
Ledelse
Kompetansekrav
Ansettelse
Kompetanseutvikling
Opplysningsplikt til barnevern- og
sosialtjenesten
Taushetsplikt

Brukermedvirkning, råd og Elever
utvalg i skolen

Lover

oppl § 9-5 og §§ 9a-1,
9a-2, 9a-4 til 9a-7, §1-2,
§ 8-1
oppl §1-2, § 9a-1, § 9a-3,
§§ 9a-4 til 9a-7, § 8-1
oppl § 2-9
oppl § 2-10
oppl § 9-6
oppl § 9-1
oppl § 10-1
oppl §§ 10-3 til 10-6,
§ 10-9 og § 10-10
oppl § 10-8
oppl. §§ 15-3 og 15-4
oppl § 15-1,
fvl §§ 13-13e
oppl §§ 1-2, 2-3, 5-4,
og 9a-5

Foreldre

oppl §§ 1-2, 5-4

Samarbeidsutvalg

oppl §§ 11-1og 11-7,
§ 2-3, § 9a-6
oppl §§ 11-1a og 11-7
og § 9a-6
oppl §§ 11-2 og 11-7,
§§ 9a-5 og 9a-6
oppl §§ 11-4 og 11-7
og 9a-6
oppl § 9a-5

Skolemiljøutvalg
Elevråd
Foreldreråd
Skolemiljørepresentant

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

Forskrift til
opplæringsloven
kap. 12

kap. 12

kap. 14
kap. 15

oppl. kap. 3,
Læreplanverket for
Kunnskapsløftet
oppl. kap. 3, særlig
§ 3-2, Læreplanverket
for Kunnskapsløftet

Annet

Sjekkliste 1 - Kommuner
Tema

Kontrollområde

Rådgivning og skolebibliotek
Organer og
tilleggstjenester knyttet til PPT
SFO
grunnskolen
Musikk- og kulturskoletilbud
Leirskole
Skolefaglig kompetanse i skoleadm.
Grunnskoleopplæring
spesielt organisert for
voksne

Enkeltvedtak iht
forvaltningsloven

Rett til grunnskoleopplæring
Rett til spesialundervisning
Kompetansekrav
Innhold i opplæringen
Rådgivning
Skyss
Bortvisning
Vurdering
Bortvisning

Lover

oppl § 9-2, § 4A-8
oppl § 5-6
oppl § 13-7, § 9a-8
oppl § 13-6
oppl § 10-3 og § 2-3
oppl § 13-1
oppl § 4A-1, § 4A-4
oppl § 4A-2
oppl § 4A-5
oppl § 4A-6

oppl § 4A-8
oppl § 4A-7
oppl § 4A-9
oppl. § 4A-4
oppl § 2-10, § 15-2,
§ 4A-9
Spesialundervisning
oppl § 5-1, jf § 5-3,
§4A-2, §15-2. psl § 3-6
Utsatt skolestart
oppl § 2-1 tredje ledd,
§ 15-2
Tidligere skolestart
oppl § 2-1 tredje ledd,
§ 15-2
Inntak til nærslolen el. annen skole, oppl § 8-1, § 15-2
herunder flytting
Fritak for opplæringsplikt og
oppl § 2-1 fjerde ledd,
aktiviteter med videre
§ 2-3a, og § 15-2
Permisjon
oppl § 2-11, § 15-2
Særskilt språkoppl.
oppl § 2-8, psl § 3-5
Punktskiftsopplæring
oppl § 2-14, § 15-2

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

Forskrift til
opplæringsloven

kap. 21 og 22
kap. 12

§ 1-2, Læreplanverket
for Kunnskapsløftet

§§ 3-28 og 3-34
§ 3-21

Annet

Sjekkliste 1 - Kommuner
Tema

Annet

Elever i private tilbud

Kontrollområde

Lover

Forskrift til
opplæringsloven

Tegnspråkopplæring
Elevenes fysiske miljø
Elevenes psykososiale miljø
Inntak av voksne
Standpunktskarakter
Avgangsprøva/eksamen
Skyss

oppl § 2-6, § 15-2
oppl § 9a-2, § 15-2
oppl § 9a-3, § 15-2
oppl § 4A-1, § 15-2
oppl § 15-2
kap. 5
oppl § 15-2
§ 3-22 og kap. 5
oppl § 7-1, § 7-3, § 7-4,
§ 4A-7, § 15-2. Psl § 3-7

Andre vedtak
Spesialpedagogisk hjelp før
opplæringspliktig alder
Dispensasjoner med videre

oppl § 15-2
oppl § 5-7, § 7-6
oppl § 2-3, § 9-1,
11-10

§ § 23-1

Forsøksvirksomhet

oppl § 1-4, §4A-11

Hjemmeundervisning
Private grunnskoler
Private grunnskoler med rett til
statstilskudd

oppl § 2-13 og 14-2
oppl § 2-12
psl § 3-1, §§ 3-5, 3-6,
3-7 jf. oppl § 2-8 og kap.
5 og 7

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

Annet

Vedtak fattet av
fylkesmannen/
Utdanningsdirektor
atet
Vedtak fattet av
Utdanningsdirektor
atet

Sjekkliste 1 - Private skoler etter privatskoleloven
Skoler som drives etter privatskoleloven (Se eget skjema for skoler/tilbud som er godkjent etter kap. 6A nedenfor)
Tema
Kontrollområde
Privatskoleloven
Forskrifter
Godkjenning med mer

Sikre at driften er innenfor lovens
virkeområde
Sikre at driften er i samsvar med
den konkrete godkjenningen,
herunder ev. dispensasjoner

§ 2–1 første og annet
ledd
§ 2–3 første ledd femte
punktum
§ 2–1 fjerde ledd

Skolen ikke driver annen virksomhet § 2–2 første ledd
Skolen skal være registrert som eget
rettsubjekt
Viktige dokumenter er tilgjengelige
på norsk/samisk
Skoleanlegget er godkjent
Elevenes rett/plikt til opplæring
ivaretas

Inntak av elever

Systemkrav
Minimumskrav til elevtall
Inntaksreglement

Enkeltvedtak om inntak
Innholdet i og organiseringen av opplæringen

Opplæringen må være i samsvar
med godkjent læreplan mv.
Undervisningsspråket er
norsk/samisk (kravet gjelder ikke
internasjonale skoler, jf § 2-1 første
ledd andre punktum
Alle elever skal sikres tilpasset
opplæring

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

annet

§ 1-2

§ 2–2 annet ledd, første
punktum
§ 2–1 tredje ledd, tredje
punktum
§ 2–4 første ledd
§§ 3–2, 3–3 første og
tredje ledd, 3–13, 5–2
andre ledd bokstav a, jf.
§ 7–6
§ 5-2 tredje ledd
§ 2-2 tredje ledd
§ 3–1 tredje ledd, jf.
Forskrift til psl. kap.
§ 5–2 andre ledd,
11
bokstav d
§ 3–1 sjette ledd, jf.
tredje ledd
§§ 2–3 første ledd og 1-1
andre ledd
§ 2-1 tredje ledd, første
punktum

§ 3-4

Vedtak fattet av
direktoratet/departeme
ntet

ansv

Sjekkliste 1 - Private skoler etter privatskoleloven
Tema

Kontrollområde

Privatskoleloven

Forskrifter

annet

Det vurderes og meldes i fra om
§§ 3–5 og 3–6, jf. oppl.
behov for særskilt språkopplæring
§ 5–4
(gjelder kun grunnskoler i Norge) og
spesialundervisning . Opplæringen
gjennomføres iht. enkeltvedtak.
Skolen utarbeider IOP og
§ 3–6, jf. oppl. § 5–5
halvårsrapport
Fritak fra aktiviteter mv. (gjelder kun § 3-12, jf. oppl. § 2-3a
grunnskoler)
Vurdering

Elevenes skolemiljø

Brukermedvirkning,
herunder om styrings- og
rådsorgan

Elevvurdering

Forskrift til psl. kap.
3, 4 og 5
Skolebasert vurdering
Forskrift til psl.
§ 2–1
Kvalitetsvurdering
§ 5–2 tredje ledd
Forskrift til psl.
§§ 2–3 og 2–4
Det fysisike og psykososiale miljøet §2-4 annet ledd, jf. oppl. Veileder til
kap. 9A
opplæringsloven
kapitel 9a - elevenes
skolemiljø
Ordensreglement
§ 3–9, jf. § 5–2 andre
ledd, bokstav d
Bortvisning
§§ 3–10 og § 5–2 andre
ledd, bokstav e
Melde fra om behov for flytting av
§ 3–3 første ledd, jf.
elev (gjelder kun grunnskoler i
§ 5–2 andre ledd,
Norge)
bokstav e
Rådgivning
§ 3-11
Forskrift til psl. kap.
7
Delegasjonsvedtak
Krav om og til styret
§§ 5–1, 5–2 og 1–1
innenfor rammene av
tredje ledd
§ 5-2 siste ledd

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

§ 2-3 første ledd

ansv

Sjekkliste 1 - Private skoler etter privatskoleloven
g

Tema

Kontrollområde

Privatskoleloven

Forskrifter

Elevene

§ 1–1 tredje ledd,
§ 3–6 første ledd, jf.
oppl. § 5-4,
§ 2–4, jf. oppl. § 9A-5
annet ledd

Forskr. til psl. kap. 3
og 4, godkjent
læreplan

Foreldre

§ 1-1 tredje ledd

Forskrift til psl. kap.
3, særlig § 3-2,
godkjent læreplan

Elevråd

Foreldreråd (gjelder kun
grunnskoler)
Skolemiljørepresentant
Ansatte
Vertskommunen/vertsfylket
Personale

Krav til ledelse
Kompetansekrav

Krav om kontaktlærer
Kompetanseutvikling mv.

§§ 5–3 og 5–1 andre
ledd bokstav b, § 2–4, jf.
oppl. §§ 9a–5 og 9a–6
§§ 5–4 og 5–1 andre
ledd bokstav c, § 2-4, jf
oppl. § 9a-6
§ 2–4, jf. oppl. § 9a–5
§ 5–1 andre ledd,
bokstavene d-f
§ 5-1 andre ledd,
bokstav a
§ 4–1, jf. § 5–2 andre
ledd, bokstav j
§ 4-2 jf. oppl. § 10-1

§ 3-4 tredje ledd
§ 5–2 andre ledd,
bokstav i

Innhenting av politiattest
Lønns- og arbeidsvilkår
Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

Forskrift til oppl.
kap. 14 evt. vedtak
fattet av
Udir/departementet

§ 4-3
§ 4-4

Forskrift til psl. Kap.
8

annet

ansv

Sjekkliste 1 - Private skoler etter privatskoleloven
Tema

Økonomiforvaltning

Kontrollområde
Taushetsplikt

§ 7–3, jf. fvl. §§ 13 til 13f

Opplysningsplikt til barnevern- og
sosialtjenesten
Sikre at statstilskuddet er korrekt

§§ 7-4 og 7-5

Sikre at skolepengene er korrekte
Krav til bruken av de offentlige
tilskuddene og skolepengene
Krav til regnskap, budjett mv.

Krav til revisjon

Melding/rapportering

Privatskoleloven

Krav ved opphør av driften etter
loven
Sende melding om inntak til
hjemkommune/hjemfylke
Sende melding om behov for
læreplasser til hjemfylket

§ 6-1
§ 6–2, jf. § 5–2 andre
ledd, bokstav b
§ 6–3, jf. § 5–2 andre
ledd, bokstav g
§§ 7–1 første ledd og
5–2 andre ledd,
bokstavene c og f
§ 7–1 første ledd
§§ 2–1 fjerde ledd og
7–2 andre ledd
§ 3–1 fjerde ledd

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

Øk.forskriften § 6 og
kap. 6
Forskrift til psl. kap.
10
Øk.forskriften § 5
første ledd og kap. 4
og 5
Øk.forskriften §§ 2,
3 og 4
Øk.forskriften
kap. 7
Øk.forskriften § 6
andre ledd

§ 3–1 fjerde ledd

Rapportering ift. tilstand og utvikling
§ 3-3 første ledd
Oppfølging av vedtak som Flytting (gjelder kun grunnskoler i
Norge)
fattes av
kommunen/fylkeskommun Utsatt skolestart, tidligere skolestart § 3-3 andre ledd
en (Fylkesmannen i Oslo og og helt eller delvis fritak for
opplæringsplikten
Akershus fatter vedtak ift.
Utvidelse av opplæringsretten
norske skoler i utlandet)
Utsettelse eller avbrudd i
opplæringen (gjelder kun
videregående skoler)

Forskrifter

Oppl. § 3–1 tredje ledd

Forskrift til psl.
§ 2–2

Oppl. §§ 2–1 og 3–1
femte ledd

annet

ansv

Sjekkliste 1 - Private skoler etter privatskoleloven
Tema

Kontrollområde
Omvalg (gjelder kun videregående
skoler)
Særskilt språkopplæring (gjelder kun
grunnskoler i Norge)
Spesialundervisning
Skyss (gjelder kun skoler i Norge)

Samarbeid med andre
organer

Bortvisning (gjelder kun
videregående skoler)
Pedagogisk-psykologisk tjeneste
(PPT)
Kommunehelsetjenesten (gjelder
kun for skoler i Norge
Oppfølgingstjenesten (gjelder kun
for videregående skoler i Norge)

Privatskoleloven

Forskrifter

annet

ansv

§ 3-3 tredje ledd
§ 3-5 første ledd
§ 3-6 andre ledd
§ 3-7

Forskrift til psl.
kap. 6

§ 3-10 andre ledd
§ 3-6
§ 3-8
Forskrift til oppl.
kap. 13

Skoler som drives etter kapittel 6A i privatskoleloven (Videregående skoler som gir yrkesrettet opplæring som ikke blir gitt ved videregående offentlige skoler)
Tema
Kontrollområde
Privatskoleloven
Forskrift
Annet
Ansvar
Godkjenningen mv.

Driften er innenfor lovens
virkeområde
Driften er i samsvar med den
konkrete godkjenningen, herunder
ev. dispensasjoner
Skolen driver ikke annen virksomhet
Skolen er registrert som eget
rettsubjekt
Skoleanlegget er godkjent
Elevenes rett til å fullføre
opplæringen

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

§ 1–2
§§ 6A-1 og 6A–2 første
ledd femte punktum
§ 2–2 første ledd, jf.
§ 6A–7
§ 2–2 andre ledd første
punktum, jf. § 6A–7
§ 2–4 første ledd, jf.
§ 6A–7
3–3 tredje ledd, jf.
§ 6A–7

Vedtak fattet av
direktoratet/
departementet

Sjekkliste 1 - Private skoler etter privatskoleloven
Tema

Kontrollområde
Systemkrav
Minimumskrav til elevtall

Inntak av elever

Inntaksreglement

Enkeltvedtak om inntak
Innholdet i og organiseringen av opplæringen

Opplæringen er i samsvar med
godkjent læreplan mv.
Undervisningsspråket er norsk/
samisk
Alle elever sikres tilpasset opplæring
mv (Informasjons- og veiledningshefte, 2004

Privatskoleloven

Forskrifter

§ 5–2 tredje ledd, jf.
§ 6A–7
§ 2–2 tredje ledd, jf.
§ 6A–7
§ 6A–3 tredje ledd, jf.
§ 5–2 andre ledd,
bokstav d og § 6A–7
§ 6A–3 femte ledd, jf.
tredje ledd
§§ 6A–2 og 1–1 andre
ledd, jf. § 6A–7
§ 6A–2 første ledd, fjerde
punktum
§ 3–4, jf. § 6A–7

Tilskuddsbrev

– Større lokal handlefrihet i
grunnopplæringen: Om organisering av
opplæringen (oppl. § 8-2))

Vurdering

Elevvurdering

§ 6A–2 første ledd,
andre punktum, jf. første
punktum

Skolebasert vurdering
Kvalitetsvurdering
Elevenes skolemiljø mv.

Det fysiske og psykososiale miljøet
(Veileder til opplæringsloven kapitel 9a elevenes skolemiljø)

Ordensreglement

Bortvisning

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

§ 5–2 tredje ledd, jf. §
6A–7
§ 2–4 andre ledd, jf.
oppl. kap. 9a og § 6A–7
§ 1–1 tredje ledd
§ 3–9, jf. § 5–2 andre
ledd bokstav d og
§ 6A–7
§ 6A–6

annet

Forskrift til psl.
§ 2–1
Forskrift til psl.
§§ 2–3 og 2–4

ansv

Sjekkliste 1 - Private skoler etter privatskoleloven
Tema

Brukermedvirkning,
herunder om styrings- og
rådsorgan

Personale

Kontrollområde

Forskrifter

Rådgivning

§ 3–11, jf. § 6A–7

Krav om og til styret

§§ 5–1 og 5–2, jf.
§ 6A–7 § 1–1 tredje ledd

Elevene

§ 1–1 tredje ledd, jf.
§ 6A–7 § 2–4, jf. oppl.
§ 9a–5 og psl. § 6A–7

Elevråd

§§ 5–3 og 5–1 andre
ledd bokstav b, jf.
§ 6A–7 § 2–4, jf. oppl. §§
9a–5 og 9a–6 og psl. §
6A–7

Skolemiljørepresentant

§ 2–4, jf. oppl. § 9a–5 og
psl. § 6A–7

Ansatte

§ 5–1 andre ledd
bokstavene d-f, jf.
6A–7
§ 4–1, jf. § 5–2 andre
ledd, bokstav j og
6A–7
§ 6A–4

Krav til ledelse

Kompetansekrav
Kompetanseutvikling mv.
Lønns- og arbeidsvilkår
Taushetsplikt

Økonomiforvaltning

Privatskoleloven

Opplysningsplikt til barnevern- og
sosialtjenesten
Statstilskuddet er korrekt

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

Forskrift til psl. kap.
7
Delegasjons-vedtak
innenfor rammene av
§ 5–2 siste ledd
Godkjent læreplan

§

§
Ev. vedtak fattet av
U.dir./ departementet

§ 5–2 andre ledd bokstav
i
§ 6A–5
§ 7–3, jf. fvl. §§ 13 til 13f
og § 6A–7
§§ 7–4 og 7–5, jf. § 6A–7
§ 6A–8 andre ledd

annet

Øk.forskriften § 6 og
kap. 6

ansv

Sjekkliste 1 - Private skoler etter privatskoleloven
Tema

Kontrollområde
Skolepengene er korrekte

Krav til bruken av de offentlige
tilskuddene og skolepengene
Krav til regnskap, budsjett mv.

Krav til revisjon

Rapportering
Samarbeid med andre
organer

Krav ved opphør av driften etter
loven
Rapportering ift. tilstand og utvikling

Privatskoleloven

Forskrifter

§ 6A–8 tredje ledd, jf. §
5–2 andre ledd, bokstav
b
§ 6A–8 første ledd, jf. §
5–2 andre ledd, bokstav
g
§§ 7–1 første ledd og
5–2 andre ledd bokstav
bokstavene c og f, jf. §
6A–7
§ 7–1 første ledd, jf.
§ 6A–7
§ 7–2 andre ledd, jf.
§ 6A–7

Forskrift til psl. kap.
10

Oppfølgingstjenesten
Kommunehelsetjenesten

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

§ 3–8, jf. § 6A–7

Øk.forskriften § 5
første ledd og kap. 4
og 5
Øk.forskriften §§ 2,
3 og 4

Øk.forskriften kap. 7
Øk.forskriften § 6
andre ledd
Forskrift til psl. §
2–2
Forskrift til oppl.
kap. 13

annet

ansv

Sjekkliste 1 - Private grunnskoler etter opplæringsloven § 2-12
Tema
Godkjenning
Innholdet i opplæringen,
tilpasset opplæring,
elevvurdering med videre

Vurdering i skolen

Personale i skolen

Kontrollområde
Sikre overholdelse av vilkårene for
godkjenningen
Tilpasset opplæring for alle

Opplæringsloven

Elevvurdering

oppl § 2-3

Skolebasertvurdering
Nasjonale undersøkelser og prøver

oppl § 14-1

Ledelse
Kompetansekrav
Ansettelse
Taushetsplikt
Opplysningsplikt til barnevern- og
sosialtjenesten

oppl § 9-1
oppl § 10-1, § 2-4
oppl §§ 10-3, 10-9
oppl § 15-1
oppl. §§ 15-3 og 15-4

Foreldreråd
Skolemiljørepresentant

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

Annet

oppl § 2-12

oppl §§ 1-2, 2-3, 2-3a,
2-4 og 2-5
Undervisninga i faget kristendoms-, oppl §2-3a, § 2-4
religions- og livssynskunnskap
Organisering i grupper og krav om oppl § 8-2
kontaktlærer
Innhold og omfanget av opplæringen oppl § 2-2, § 2-3
i tid
Permisjon
oppl § 2-11
Læremidler og utstyr
oppl § 9-3, § 9-4
Målformer i grunnskolen
oppl § 2-5

Brukermedvirkning, råd og Samarbeidsutvalg
utvalg i skolen
Elevråd

Forskrifter

§§ 1-4, 1-1 første og
andre ledd
kap 17

§§ 2-3 og 2-4, kap.
3 og 5
§§ 2-1 til 2-3
§§ 2-3, 2-4

kap 14
kap 15

oppl § 2-3, § 11-1,
§ 11-7, § 9a-6
oppl § 11-2, § 11-7,
§ 9-a-6
oppl § 11-4, § 11-7
oppl § 9a-5
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Sjekkliste 1 - Private grunnskoler etter opplæringsloven § 2-12
Elevenes skolemiljø

Det fysiske miljøet

Skoleanlegg
Ordensreglement
Bortvisning
Reklame

oppl § 9-5 og §§ 9a-1,
kap 12
9a-2, 9a-4 til 9a-7
oppl §§ 9a-1, 9a-3, 9a-4
til 9a-7
oppl 9-5
oppl § 2-9
kap 12
oppl § 2-10
oppl § 9-6

Rådgivning og skolebibliotek
SFO

oppl § 9-2
oppl § 13-7

Det psykososiale miljøet

Organer knyttet til
grunnskolen

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

kap 21 og 22
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