Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner
Tema

Kontrollområde - opplæringsloven

Forskrift til oppl

Annet

Et forsvalig system etter oppl § 13-10 annet ledd skal omfatte:
Rett til vidergående
opplæring

§ 3-1. Rett til vidaregåande opplæring

§ 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa
§ 3-6. Oppfølgingstenesta
§ 7-2. Skyss og innlosjering i den vidaregåande skolen

Kap. 19. Refusjon av utgifter til opplæring for
gjesteelevar som går i fylkeskommunale
vidaregåande skolar
Kap. 13. Oppfølgingstenesta i vidaregåande
opplæring
Kap. 10. Skyss av elevar i vidaregåande
opplæring

§ 7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller
sjuke
§ 7-4. Reisefølgje og tilsyn
§ 12-4. Oppgåvene til yrkesopplæringsnemnda
Kap. 6. Inntak til vidaregåande opplæring
§ 13-2. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for
grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande
opplæring i institusjonar etter barnevernlova
§ 13-3. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for vidaregåande
opplæring
§ 13-3a. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for
grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande
opplæring i helseinstitusjonar
§ 13-4. Ansvaret for skoleskyss m.m.
§ 13-8. Oslo kommune
Rett til grunnskole
opplæring i institusjoner
mv

§ 13-2. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for
grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande
opplæring i institusjonar etter barnevernlova
§ 13-3a. Plikt for fylkeskommunen til å sørgje for
grunnskoleopplæring, spesialpedagogisk hjelp og vidaregåande
opplæring i helseinstitusjonar

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"
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Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner
Tema
Innholdet i opplæringen
og tilpasset opplæring
med videre

Kontrollområde - opplæringsloven
§ 1-2. Formålet med opplæringa

§ 3-1. Rett til vidaregåande opplæring

Forskrift til oppl

Annet

§ 1-12. Fritak frå opplæring i fag i vidaregåande
opplæring
§ 11-12. Avvik frå opplæringsordninga for den
enkelte lærlingen/lærekandidaten
Kap. 17. Kravet om språkleg parallellutgåve
§ 1-3. Vidaregåande opplæring og § 1-4. Tid til
opplæring og eksamen
§ 1-10. Opplæring i framandspråk i
vidaregåande opplæring
§ 1-11. Opplæring i norsk sidemål
§§ 24-2 til 24-12 Vidaregåande opplæring
§§ 11-13 til 11-20 Godskriving av tidlegare
gjennomgådd teoriopplæring og praksis
Læreplanverket for Kunnskapssløftet

§ 3-2. Omfanget av den vidaregåande opplæringa i tid
§ 3-4. Innhald og vurdering i den vidaregåande opplæringa
§ 3-9. Teiknspråkopplæring i den vidaregåande skolen
§ 3-10. Punktskriftopplæring m.m.
§ 4-2. Særlege rettar og plikter for lærlingen
§ 5-1. Rett til spesialundervisning
§ 5-3. Sakkunnig vurdering
§ 5-4. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om
spesialundervisning
§ 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa
§ 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste
§ 6-1. Definisjonar
§ 6-3. Samisk vidaregåande opplæring
§ 7-1. Alternative opplæringsformer i samisk og
finsk
§ 6-4. Innhaldet i opplæringa
§ 9-3. Utstyr
§ 9-4. Lærebøker og andre læremiddel
Kap. 17. Kravet om språkleg parallellutgåve
Vurdering i skolen

§ 3-4. Innhald og vurdering i den vidaregåande opplæringa

Kap. 2. Rapportering og evaluering av
opplæringsverksemda
Kap. 4. Vurdering i vidaregåande opplæring
Kap. 5. Klage på vurdering

§ 13-10. Ansvarsomfang
§ 14-1. Statleg tilsyn og kontroll
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Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner
Tema
Personale i skolen

Kontrollområde - opplæringsloven
§ 9-1. Leiing
§ 10-1. Kompetansekrav for undervisningspersonell
§ 10-4. Utlysing av stillingar
§ 10-5. Val mellom fleire søkjarar
§ 10-6. Mellombels tilsetjing
§ 10-8. Kompetanseutvikling
§ 10-9. Politiattest

Forskrift til oppl

Annet

Kap. 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing i
undervisningsstilling

Kap. 15. Krav om politiattest ved tilsetjing i
grunnskolen, skolefritidsordninga og den
vidaregåande skolen

§ 10-10. Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår
§ 15-3. Opplysningsplikt til barneverntenesta
§ 15-4. Opplysningsplikta til sosialtenesta
Brukermedvirkning, råd
og utvalg i skolen og på
fylkeskommunalt nivå

§ 1-2. Formålet med opplæringa
§ 3-4. Innhald og vurdering i den vidaregåande opplæringa
§ 5-4. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om
spesialundervisning
§ 9a-5. Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet
§ 9a-6. Informasjonsplikt og uttalerett
§ 11-5. Skoleutval ved vidaregåande skolar
§ 11-5a. Skolemiljøutval ved vidaregåande skolar
§ 11-6. Elevråd og allmøte ved vidaregåande skolar
§ 11-7. Fellesreglar
§ 11-8. Elevrepresentantar i fylkeskommunale nemnder

Elevenes skolemiljø

Kap. 9a. Elevane sitt skolemiljø
§ 3-7. Ordensreglement og liknande
§ 3-8. Bortvising og tap av rettar

Kap. 12. Tryggleik for elevane

Organer knyttet til
videregående opplæring

§ 3-6. Oppfølgingstenesta

Kap. 13. Oppfølgingstenesta i vidaregåande
opplæring

§ 4-2. Særlege rettar og plikter for lærlingen
§ 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste
§ 9-2. Rådgiving og skolebibliotek

§ 21-1. Tilgang til skolebibliotek
Kap. 22. Retten til nødvendig rådgiving

§ 12-4. Oppgåvene til yrkesopplæringsnemnda
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Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner
Tema
Videregående opplæring
for voksne

Kontrollområde - opplæringsloven
§ 4A-3. Rett til vidaregåande opplæring for vaksne

§ 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for
grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne
§ 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell
§ 4A-6. Innhaldet i opplæringa
§ 4A-9. Bortvising

Forskrift til oppl

Annet

§§ 4-36 til 4-45 Særskilde reglar om vurdering
mv.
§ 6-27. Kartlegging og vurdering av
realkompetanse for vaksne med rett til
vidaregåande opplæring
Kap. 5. Klage på vurdering
§ 1-3. Vidaregåande opplæring
Kap. 5. Klage på vurdering

§ 6-28. Inntak og rangering av vaksne med og
utan rett til vidaregåande opplæring
Særskilt om fagopplæring § 3-3. Opplæringsordninga for den vidaregåande opplæringa
§ 3-5. Fag- og sveineprøve utan læreforhold og skole

§§ 4-46 til 4-66 Særskilde reglar for
fagopplæringa

§ 4-3. Godkjenning av lærebedrift
§ 4-4. Rettane og pliktene til lærebedrifta m.m.
§ 4-5. Lærekontrakt
§ 4-6. Endring og heving av lærekontrakt
§ 12-3. Yrkesopplæringsnemnder og yrkesutval
§ 12-4. Oppgåvene til yrkesopplæringsnemnda
§ 15-2. Særlege reglar om klageinstans
§ 5-4. Saksgangen ved klage
§ 5-14. Klage på bedømminga av den praktiske
delen av fag-/sveineprøva i vidaregåande
opplæring
§§ 6-37 til 6-39 Formidling av lærlingar og
lærekandidatar til lærebedrifter
Kap. 11. Særskilde reglar om fagopplæringa
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Sjekkliste 2 - Fylkeskommuner
Tema
Enkeltvedtak iht
opplæringsloven
forvaltningsloven

Kontrollområde - opplæringsloven
Inntak

§ 3-8. Bortvising og tap av rettar
§ 5-1. Rett til spesialundervisning
§ 5-3. Sakkunnig vurdering
§ 3-9. Teiknspråkopplæring i den vidaregåande skolen
§ 3-10. Punktskriftopplæring m.m.
§ 9a-2. Det fysiske miljøet
§ 9a-3. Det psykososiale miljøet
Standpunktskarakter
Eksamen

Fritak fra opplæring i fag

§ 7-2. Skyss og innlosjering i den vidaregåande skolen
§ 15-1. Bruk av forvaltningslova
§ 15-2. Særlege reglar om klageinstans
Annet

Forskrift til oppl

Annet

Kap. 6. Inntak til vidaregåande opplæring og
formidling av lærlingar og lærekandidatar til
lærebedrifter
§ 4-25. Reaksjonsmåtar ved fusk
§ 4-26. Bortvising frå eksamen

Kap. 5. Klage på vurdering
§ 4-25. Reaksjonsmåtar ved fusk
§ 4-26. Bortvising frå eksamen
§ 4-27. Annullering av eksamen
§ 1-12. Fritak frå opplæring i fag i vidaregåande
opplæring
§ 1-13. Fritak frå fag for privatistar og vaksne
som følgjer vidaregåande opplæring spesielt
organisert for dei
Kap. 10. Skyss av elevar i vidaregåande
opplæring
(forvaltningsloven).
(forvaltningsloven).

§ 13-4 Ansvaret for skoleskyss med mer.

Elever i private tilbud mv. Psl. § 3-1, §§ 3-6 og 3-7, jf. oppl. kap. 5 og 7
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Sjekkliste 2 - Kommuner
Tema

Kontrollområde - opplæringsloven

Forskrift til oppl

Annet

Et forsvalig system etter oppl § 13-10 annet ledd skal omfatte:
Rett og plikt til opplæring

§ 2-1. Rett og plikt til grunnskoleopplæring
§ 2-2. Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid

Kap. 18. Kommunen sitt økonomiske ansvar for
grunnskoleopplæringa
§ 1-4. Tid til opplæring og eksamen
§ 1-5. Særleg om fag- og timefordelinga i
grunnskolen
§ 1-6. Rammer for dagleg skoletid i grunnskolen
§ 1-7. Bruk av skoletida i grunnskolen til anna enn
grunnskoleopplæring
Læreplanverket for Kunnskapssløftet
Kommunale planer

§ 2-11. Permisjon frå den pliktige opplæringa
§ 2-12. Private grunnskolar
§ 2-13. Bruk av lova for privat opplæring i heimen
§ 2-15. Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring
§ 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen
§ 7-3. Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke
§ 7-4. Reisefølgje og tilsyn
§ 8-1. Skolen
§ 13-1. Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring og
spesialpedagogisk hjelp
§ 13-4. Ansvaret for skoleskyss m.m.
§ 13-10. Ansvarsomfang
§ 14-2 Kommunalt tilsyn med heimeopplæringen
psl § 3-1 Inntak av elevar

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"
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Sjekkliste 2 - Kommuner
Innholdet i opplæringen og § 1-2. Formålet med opplæringa
§ 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
tilpasset opplæring mv

§ 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa
§ 2-4. Undervisninga i faget kristendoms-, religions- og
livssynskunnskap
§ 2-5. Målformer i grunnskolen

§ 2-6. Teiknspråkopplæring i grunnskolen
§ 2-7. Finskopplæring for elevar med kvensk-finsk bakgrunn
§ 2-8. Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar
§ 2-14. Punktskriftopplæring m.m.
§ 5-1. Rett til spesialundervisning
§ 5-3. Sakkunnig vurdering
§ 5-4. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om
spesialundervisning
§ 5-5. Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa
§ 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste
§ 6-1. Definisjonar
§ 6-2. Samisk opplæring i grunnskolen
§ 6-4. Innhaldet i opplæringa (samisk opplæring)
§ 9-3. Utstyr
§ 9-4. Lærebøker og andre læremiddel
§ 8-2. Organisering av elevane i grupper

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

Læreplanverket for Kunnskapssløftet
§ 1-1. Opplæringa i grunnskolen
§ 1-8. Opplæring i framandspråk og språkleg
fordjuping i grunnskolen
§ 1-9. Nærmare om opplæring i framandspråk og
språkleg fordjuping i grunnskolen
§ 1-11. Opplæring i norsk sidemål
§ 24-1. Grunnskolen
Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Kapittel 9. Rådgivande folkerøysting om målform i
grunnskolen
Kapittel 17. Kravet om språkleg parallellutgåve
§ 1-1. Opplæringa i grunnskolen
§ 1-1. Opplæringa i grunnskolen
§ 1-1. Opplæringa i grunnskolen
§ 1-1 til § 5-6

Kapittel 7. Alternative opplæringsformer i samisk
og finsk
§ 1-1. Opplæringa i grunnskolen
Kapittel 17. Kravet om språkleg parallellutgåve
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Sjekkliste 2 - Kommuner
Vurdering i skolen

§ 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
§ 13-10. Ansvarsomfang

§ 14-1. Statleg tilsyn og kontroll

Elevenes skolemiljø

Personale i skolen

§ 1-2. Formålet med opplæringa
§ 2-9. Ordensreglement og liknande
§ 2-10. Bortvising
§ 8-1. Skolen
Kap 9a Elevane sitt skolemiljø
§ 9-5 Skoleanlegga
§ 9-6. Om reklame i skolen
§ 9-1. Leiing
§ 10-1. Kompetansekrav for undervisningspersonell
§ 10-3. Personell ved leirskolar
§ 10-4. Utlysing av stillingar
§ 10-5. Val mellom fleire søkjarar
§ 10-6. Mellombels tilsetjing
§ 10-8. Kompetanseutvikling
§ 10-9. Politiattest

Kapittel 2. Rapportering og evaluering av
opplæringsverksemda
§ 2-3. Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet
for elevane
§ 2-4. Prøver, utvalsprøver og andre
undersøkingar
§ 2-1. Verksemdsbasert vurdering
§ 2-2. Rapportering frå kommunen og
fylkeskommunen

Kapittel 12. Tryggleik for elevane

Kapittel 12. Tryggleik for elevane

Kapittel 14. Krav til kompetanse ved tilsetjing i
undervisningsstilling

Kapittel 15. Krav om politiattest ved tilsetjing i
grunnskolen, skolefritidsordninga og den
vidaregåande skolen

§ 10-10. Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår
§ 15-1. Bruk av forvaltningslova
§ 15-3. Opplysningsplikt til barneverntenesta
§ 15-4. Opplysningsplikta til sosialtenesta
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Sjekkliste 2 - Kommuner
Brukermedvirkning, råd og § 1-2. Formålet med opplæringa
§ 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
utvalg i skolen
§ 5-4. Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om
spesialundervisning
§ 9a-5. Elevdeltaking i skolemiljøarbeidet
§ 9a-6. Informasjonsplikt og uttalerett
§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar
§ 11-1a. Skolemiljøutval ved grunnskolar
§ 11-2. Elevråd ved grunnskolar
§ 11-4. Foreldreråd ved grunnskolar

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

Kap 3
Læreplanverket etter Kunnskapsløftet
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Sjekkliste 2 - Kommuner

§ 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
Organer og
tilleggstjenester knyttet til § 4A-8. Rådgiving
§ 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste
grunnskolen
§ 9a-2. Det fysiske miljøet
§ 9a-8. Skolefritidsordninga
§ 10-3. Personell ved leirskolar
§ 13-7. Skolefritidsordninga
§ 13-6. Musikk- og kulturskoletilbod
Grunnskoleopplæring
spesielt organisert for
voksne

§ 1-3. Forskrifter
§ 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne
§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område
§ 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for
grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring for vaksne
§ 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell
§ 4A-6. Innhaldet i opplæringa

Kap 22. Retten til nødvendig rådgiving
Kap 21. Tilgang til skolebibliotek

Kap 12. Tryggleik for elevane

§ 1-2. Grunnskoleopplæring for vaksne
Læreplanverket for Kunnskapsløftet

§ 4A-7. Skyss m.m.
§ 4A-8 Rådgiving
§ 4A-9. Bortvising
§ 6-4. Innhaldet i opplæringa

§ 10-1. Kompetansekrav for undervisningspersonell
Vurdering
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§ 3-28. Grunnskoleopplæring for vaksne
§ 3-29. Standpunktvurdering
§ 3-30. Godkjenning av fag/delar av fag
§ 3-31. Eksamen
§ 3-32. Privatistar
§ 3-33. Vitnemål
§ 3-34. Andre reglar
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Enkeltvedtak iht
opplæringsloven
forvaltningsloven

§ 2-6. Teiknspråkopplæring i grunnskolen
§ 2-10. Bortvising
§ 2-14. Punktskriftopplæring m.m.
§ 4A-9. Bortvising
§ 5-1. Rett til spesialundervisning
§ 5-3. Sakkunnig vurdering
§ 7-1. Skyss og innlosjering i grunnskolen
§ 9a-2. Det fysiske miljøet
§ 9a-3. Det psykososiale miljøet
Standpunktskarakter
Avgangsprøva/eksamen

§ 3-21. Bortvising frå eksamen

Kapittel 5. Klage på vurdering
§ 3-22. Reaksjonsmåtar ved fusk, og annullering
av eksamen
Kapittel 5. Klage på vurdering

§ 15-1. Bruk av forvaltningslova
§ 15-2. Særlege reglar om klageinstans
Annet

§ 5-7. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder

Elever i private tilbud

§ 2-13. Bruk av lova for privat opplæring i heimen
§ 3-5. Fag- og sveineprøve utan læreforhold og skole
§ 3-6. Oppfølgingstenesta
§ 5-6. Pedagogisk-psykologisk teneste
Kap 7. Skyss og innlosjering
§ 14-2. Kommunalt tilsyn med heimeopplæring
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Sjekkliste 2 - Private grunnskoler etter opplæringsloven § 2-12
Tema

Kontrollområde opplæringsloven

Godkjenning

§ 2-12 Private grunnskoler

Innholdet i opplæringen,
tilpasset opplæring,
elevvurdering med videre

§ 1-2 Formålet med opplæringa
§ 2-2 Omfanget av opplæringa i tid
§ 2-3 Innhald og vurdering i
grunnskoleopplæringa

Forskrift til oppl

forskr §§ 1-4 til 1-6, læreplanverket for
Kunnskapssløftet, kommunale planer
§ 1-1 første og annet punktum, § 1-8, kap
3, kap 5 jf. §§ 5-1 til 5-10, §§ 5-12, 5-13
og læreplanverket for Kunnskapsløftet

§ 2-4 Undervisninga i faget kristendoms-,
religions- og livssynskunnskap
§ 2-5 Målformer i grunnskolen
§ 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa
§ 8-2 Organisering av elevane i grupper
§ 9-3 Utstyr
§ 9-4 Lærebøker og andre læremiddel

Vurdering i skolen

§ 2-3 Innhald og vurdering i
grunnskoleopplæringa
§ 14-1 fjerde ledd Tilsyn og kontroll

Personale i skolen

§ 9-1 Leiing
§ 10-1 Kompetansekrav for
undervisningspersonell
§ 10-6 Mellombels tilsetjing
§ 10-9 Politiattest
§ 15-3 Opplysningsplikt til barneverntenesta
§ 15-4 Opplysningsplikt sosialtjenesta
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Kapittel 2. Rapportering og evaluering av
opplæringsverksemda
§ 2-1. Verksemdsbasert vurdering
§ 2-4 Prøver, utvalsprøver og andre
undersøkingar
§ 2-3. Nasjonale undersøkingar om
læringsmiljøet for elevane

forskr kap 14

forskr kap 15

Annet

Sjekkliste 2 - Private grunnskoler etter opplæringsloven § 2-12
Brukermedvirkning, råd og § 11-1 Samarbeidsutval ved grunnskolar
§ 11-2 Elevråd ved grunnskolar
utvalg i skolen
§ 11-4 Foreldreråd ved grunnskolar
§ 11-7 Fellesreglar
§ 9-5 Skoleanlegga
Elevenes skolemiljø
§ 9-6 Om reklame i skolen
Kapittel 9a Elevane sitt skolemiljø
§ 2-9 Ordensreglement
§ 2-10 Bortvisning
Organer knyttet til
§ 9-2 Rådgivning og skolebibliotek
grunnskolen
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forskr kap 12
forskr kap 12
forskr kap 12

forskr kap 22 og kap 21

Sjekkliste 2 - Private skoler etter privatskoleloven
Skoler som drives etter privatskoleloven (Se eget skjema for skoler/tilbud som er godkjent etter kap. 6A nedenfor)

Tema

Godkjenning med mer

Inntak av elever

Innholdet i og organiseringen av opplæringen

Kontrollområde
privatskoleloven

Forskrift til psl

Et forsvarlig system iht
§ 1-2 verkeområdet

§ 2-1 Godkjenning av skolar
§ 2-2 Krav til verksemda i skolen
§ 2-3 Krav til innhald og vurdering i
opplæringa
§ 2-4 Krav til undervisningslokale og
skolemiljø
§ 3-2 Rett og plikt til opplæring
§ 3-3 Skolegangen
§ 3-13 Permisjon frå den pliktige
grunnskoleopplæringa
§ 5-2 Styret sine oppgåver
§ 7-6 Straffeansvar
§ 3-1 Inntak av elevar. § 5-2 Styret Forskrift til psl. kap.
sine oppgåver
11
§ 2-3 Krav til innhald og vurdering i
opplæringa. § 1-1 Formålet med
lova
§ 2-1 Godkjenning av skolar
§ 3-4 Tilpassa opplæring og
organisering av elevane i grupper
§ 3-5 Særskild språkopplæring for
elevar frå språklege minoritetar

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

annet

Vedtak fattet av
direktoratet/
departementet

Sjekkliste 2 - Private skoler etter privatskoleloven

Vurdering

§ 3-6 Spesialundervisning og
pedagogisk-psykologisk teneste
§ 2-4 Krav til skoleanlegg og
skolemiljø
§ 2-3 Krav til innhald og vurdering i
opplæringa
Skolebasert vurdering
§ 5-2 Styret sine oppgåver

Elevenes skolemiljø

Forskrift til psl. kap.
3, 4 og 5
Forskrift til psl § 2-1
Forskrift til psl.
§§ 2–3 og 2–4
Veileder til
opplæringsloven
kapitel 9a - elevenes
skolemiljø

§ 3-9 Ordensreglement og liknande

Brukermedvirkning,
herunder om styrings- og
rådsorgan

§ 3-10 Bortvising av elevar og tap av
rettar
§ 5-2 Styret sine oppgåver
§ 3-11 Rådgiving
Forskrift til psl. kap.
7
§ 5-1 Styret
§ 5-2 Styret sine oppgåver
Forskr. til psl. kap. 3 Delegasjonsvedtak
og 4, godkjent
innenfor rammene av
læreplan
§ 5-2 siste ledd
§ 1-1 Formålet med lova (tredje
Forskrift til psl. kap.
ledd)
3, særlig § 3-2,
godkjent læreplan
§ 3-6 Spesialundervisning og
pedagogisk-psykologisk teneste
§ 5-3 Elevråd
§ 5-4 Foreldreråd
§ 2-4 Krav til undervisningslokale og
skolemiljø

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

Sjekkliste 2 - Private skoler etter privatskoleloven
Personale

§ 4-1 Leiing
§ 5-2 Styret sine oppgåver

§ 4-2 Kompetansekrav til
undervisningspersonalet
§ 4-3 Krav om politiattest

Evt. Vedtak fattet av
direktoratet/
departementet

Forskrift til psl.
kap. 8

§ 4-4 Lønns- og arbeidsvilkår
§ 3-4 Tilpassa opplæring og
organisering av elevane i grupper
§ 7-3 Teieplikt
§ 7-4 Om opplysningsplikt til
barneverntenesta
§ 7-5 Om opplysningsplikt til
sosialtenesta
Økonomiforvaltning

§ 6-1 Statstilskot
§ 6-2 Skolepengar
§ 6-3 Krav til bruken av offentlege
tilskot og skolepengar
§ 7-1 Budsjett, rekneskap og
rapportering

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

§ 7-2 Tilsyn med mer (andre ledd)
§ 5-2 Styret sine oppgåver
§ 2-1 Godkjenning av skolar (fjerde
ledd)

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

Øk.forskriften
kap. 7
Øk.forskriften § 6
andre ledd

Sjekkliste 2 - Private skoler etter privatskoleloven
§ 3-1 Inntak av elevar (fjerde ledd)
Rapportering ift. Tilstand og utvikling Forskrift til psl.
§ 2–2
Oppfølging av vedtak som § 3-3 Skolegangen
§ 3-5 Særskild språkopplæring for
fattes av
kommunen/fylkeskommun elevar frå språklege minoritetar
Oppl. §§ 2–1 og 3–1
en (Fylkesmannen i Oslo og § 3-6 Spesialundervisning og
pedagogisk-psykologisk teneste
femte ledd
Akershus fatter vedtak ift.
Forskrift til psl.
§ 3-7 Skyss m.m. (gjelder kun skoler i
norske skoler i utlandet)
Norge)
kap. 6
§ 3-10 Bortvising av elevar og tap av
rettar
§ 3-6 Spesialundervisning og
Samarbeid med andre
pedagogisk-psykologisk teneste
organer
§ 3-8 Helsetilsyn
Oppfølgingstjenesten
Forskrift til oppl.
kap. 13
Melding/rapportering

Skoler som drives
etter kapittel 6A i
privatskoleloven
(Videregående skoler som gir

Tema
Godkjenningen mv.

Forskrift
§ 1-2 Verkeområdet
§ 6A-1 Godkjenning

Annet
Vedtak fattet av
direktoratet/
departementet

§ 6A-2 Krav til innhald og vurdering i
opplæringa
§ 6A-7 Andre føresegner: § 2-2
første ledd, § 2-2 annet ledd første
punktum, § 2-2 tredje ledd, § 2-4
første ledd, § 3-3 tredje ledd, § 5-2
tredje ledd

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

Tilskuddsbrev

Sjekkliste 2 - Private skoler etter privatskoleloven
Inntak av elever

Innholdet i og organiseringen av opplæringen

Vurdering

Elevenes skolemiljø mv.

Personale

Økonomiforvaltning

Samarbeid med andre
organer

§ 6A-3 Inntak av elevar
§ 6A-7 Andre føresegner: § 5-2
andre ledd bokstav d
§ 6A-2 Krav til innhald og vurdering i
opplæringa
§ 6A-7 Andre føresegner: § 1-1
andre ledd, § 3-4
§ 6A-2 Krav til innhald og vurdering i
opplæringa
Verksemdsbasert vurdering
Forskrift til psl.
§ 2–1
§ 6A-7 Andre føresegner: § 5-2
Forskrift til psl. §§
tredje ledd
2–3 og 2–4
§ 6A-7 Andre føresegner: § 2-4, § Forskrift til psl.
3-9, § 3-11, § 5-2 andre ledd
kap. 7
bokstav d
§ 6A-4 Kompetansekrav til
undervisningspersonalet
§ 6A-5 Lønns- og arbeidsvilkår
§ 6A-7 Andre føresegner: § 4-1,
§ 5-2 andre ledd, § 7-3, § 7-4, § 7-5
§ 6A-8 Offentlege tilskot og
skolepengar m.m.
§ 6A-7 Andre føresegner: § 5-2
andre ledd bokstav b, c, f og g, § 7-1
første ledd, § 7-2 andre ledd
§ 6A-7 Andre føresegner: § 3-8

Vedlegg til veileder om kravet til skoleeiers "forsvarlige system"

Øk.forskriften § 6 og
kap. 6
Forskrift til psl. kap.
10. Øk. forskriften
Forskrift til oppl.
kap. 13

Ev. vedtak fattet av
U.dir./ departementet

