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Vedtak om godkjenning - Søknad om nye læreplaner etter fagfornyelsen - 
Kunnskapsløftet 2020 – Montessori Norge (org.nr. 885230822)  
  

Utdanningsdirektoratet viser til søknad fra Montessori Norge datert 1. februar 2020, og 
diverse suppleringer fra søker, siste datert 19.06.2020.  

Videre viser vi til våre foreløpige vurderinger datert 14.02., 31.03 og 09.06.2020 

Det innføres nye læreplaner for grunnopplæringen fra høsten 2020– Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet 2020 (LK20). Dette innebærer at frittstående skoler fra skoleåret 2020-2021, 
skal følge de nye læreplanene, eller annen godkjent plan som sikrer jevngod opplæring. 
Skolene skal følge samme innføringstakt som LK20. 

Montessori Norge søker på vegne av sine medlemsskoler om godkjenning av jevngode 
læreplaner til LK20.  

Vedtak 
Utdanningsdirektoratet imøtekommer søknaden fra Montessori Norge (org.nr. 885230822) og 
godkjenner Læreplan for montessoriskolen (19.06.20) etter friskoleloven, § 2-3, jf. § 2-1 
første ledd første punktum, jf. andre ledd bokstav b. 

Læreplan for montessoriskolen godkjennes slik den foreligger i siste versjon datert 
19.06.2020. 

Vedtaket gjelder for alle skolene som er medlemmer av Montessori Norge.  

Montessori Norge må gjøre vedtaket kjent for sine medlemsskoler, og formidle det godkjente 
læreplanverket. 

Utdanningsdirektoratets vurdering 
I friskoleloven står det at skolene skal drive etter læreplaner godkjent av departementet, 
delegert til Utdanningsdirektoratet. Videre står det at skolene enten skal følge den 
læreplanen som gjelder for offentlige skoler, eller læreplaner som på annen måte sikrer 
elevene jevngod opplæring (friskoleloven § 2–3). 

Det er fastsatt i forskrift hvilke friskoler som følger offentlige læreplaner og hvilke skoler som 
følger egne jevngode læreplaner, og kravene til disse (forskrift til friskoleloven kap 2A). Krav 
til læreplaner for frittstående skoler beskrives nærmere i rundskriv - Udir-02-2011. 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/friskole/Private-skoler/Rundskriv-Udir-02-2011---Krav-til-lareplaner-for-private-skoler/
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Vurderingen av læreplanen er gjort etter friskolelovens § 2-3 og forskrift til friskoleloven §§ 
2A-1 og 2A-3 

Overordnet del og læreplaner for fag skal ivareta sentral kompetanse og formkravene i 
LK20.  

Skolens generelle del og læreplaner for fag oppfyller kravene til sentral kompetanse og 
formkravene i LK20.   

Skolens generelle del beskriver Montessoriskolens grunnsyn og pedagogiske praksis og 
oppfyller formkravene til LK20.  

De innledende tekstene om fagets betydning for individ og samfunn i læreplanene for fag er 
jevngode med de innledende tekstene Fagets relevans og sentrale verdier i LK20.  

Tverrfaglige temaer er beskrevet generelt i læreplanens del 1 og satt i sammenheng med 
Montessoriskolens grunnsyn. Innholdet i tverrfaglige temaer er i læreplanene for fag omtalt 
eksplisitt og/eller implisitt i fagets betydning for individ og samfunn og er gjenkjennelig i 
fagenes kunnskaps- og utforskningsområder.   

 Tverrfaglige temaene er i sum tilstrekkelig ivaretatt i læreplanens overordnet del og i 
innholdet i fagenes læreplaner.  

Grunnleggende ferdigheter er omtalt i del 1 av Montessoriskolens læreplanverk, hvor 
Montessoriskolen også omtaler flere ferdigheter enn det som er definert som de fem 
grunnleggende ferdigheter av KD i arbeidet med LK06. Del 1 av læreplanverket beskriver 
hvordan elevene skal innlære og utvikle de fem grunnleggende ferdighetene på barnetrinnet 
generelt. Det er også begrunnet ut fra pedagogisk grunnsyn hvorfor det ikke er ønskelig å 
beskrive ferdighetene knyttet til hvert enkelt fag på barnetrinnet, men at de skal utvikles hos 
den enkelte elev ut fra elevens interesser og utviklingsnivå på tvers av fag og uavhengig av 
fag. Skolen setter ikke de grunnleggende ferdighetene inn i en faglig ramme, men som noe 
eleven jobber med som redskap for læring i alle fag, tverrfaglig og uavhengig av fag. I enkelte 
fag er likevel grunnleggende ferdigheter i noen grad omtalt i de innledende tekstene til 
læreplanen på barnetrinnet. På ungdomstrinnet er de fem grunnleggende ferdighetene 
beskrevet eksplisitt i de enkelte læreplaner i fagene, siden elevene jobber med fagene hver 
for seg i større grad.  

 I sum er grunnleggende ferdigheter og utviklingen av disse, slik de er omtalt i 
Montessoriskolens læreplanverk, jevngode med beskrivelsene av grunnleggende 
ferdigheter i LK20, selv om de ikke beskrives for hvert fag på samme måte som LK20.  

Montessoriskolen har ikke kjerneelementer, men har kunnskaps- og utforskingsområder i 
fagene knyttet opp mot Montessoriskolens grunnsyn og pedagogiske praksis. På barnetrinnet 
er kunnskaps- og utforskingsområdene sterkt knyttet til nøkkeloppdagelsene i fagene, og er i 
flere fag vesentlig annerledes enn i LK20. Likevel ser vi at innholdet og formålet med 
kjerneelementene i LK20 er ivaretatt gjennom beskrivelsene i fagene og gjennom 
kompetansemålene. På ungdomstrinnet er kunnskaps- og utforskingsområdene i fagene like 
eller jevngode med kjerneelementene i LK20.  
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 Kunnskaps- og utforskingsområdene ivaretar innholdet i og er jevngode med 
kjerneelementene i LK20.  

Kompetansemålsettene i læreplanene for alle fag ivaretar sentral kompetanse fra LK20. 
Kompetansemålene i Montessoriplanen har delvis helt like kompetansemål som i LK20 eller 
har små endringer. Enkelte fag har også egne kompetansemål i tillegg som ivaretar 
Montessoriskolens pedagogiske grunnsyn og fagets nøkkeloppdagelser. 
Kompetansemålsettene er delt opp etter Montessoriskolens utviklingstrinn der første halvdel 
av 2. utviklingstrinn tilsvarer 4. trinn, andre halvdel av 2. utviklingstrinn tilsvarer 7. trinn og 3. 
utviklingstrinn tilsvarer 10. trinn i offentlig skole.  

Montessoriskolens vurderingskultur er beskrevet i del 1 og ivaretar formålet med både 
undervegsvurdering og sluttvurdering i LK20. Vurderingstekstene kommer etter hele 2. og 
etter 3. utviklingstrinn, altså det som tilsvarer 7. og 10. trinn i offentlig skole. 2. utviklingstrinn 
omfatter hele barnetrinnet, og selv om de velger å dele kompetansemålene i to sett (etter 4. 
og 7. trinn), er det derfor greit at de kun har vurderingstekster knyttet til hele utviklingstrinnet.  

Vurderingstekstene etter 2. utviklingstrinn i læreplanene likner og er jevngode med 
vurderingstekstene i LK20. Vurderingstekstene etter 3. utviklingstrinn er like eller jevngode 
med vurderingstekstene i LK20.  

 Vurderingstekstene i Montessoriskolens læreplanverk er tilstrekkelig ivaretatt og 
jevngode med LK20.  
 

Den anerkjente pedagogiske retningen skal være synlig i læreplanen, både i Overordnet del 
og i læreplaner for relevante fag.  

Skolen har i tilstrekkelig grad synliggjort den anerkjente pedagogiske retningen i skolens 
læreplan:  

Montessoriforbundet har levert et notat der de forklarer og begrunner forskjellene mellom sitt 
læreplanverk og LK20 ut fra sitt pedagogiske grunnlag.   

De pedagogiske grunnidéene og verdigrunnlaget i Montessoriskolen kommer tydelig fram i 
del 1 av Montessoriskolens læreplanverk. Her finner vi beskrivelser av pedagogisk grunnsyn 
og pedagogisk praksis og vi gjenkjenner elementer som tilsvarer tverrfaglige temaer i LK20. 
Grunnleggende ferdigheter er også beskrevet på et overordnet og generelt nivå ut fra 
Montessoriskolens pedagogiske grunnsyn.  

I læreplanene for alle fag er Montessoripedagogikkens grunnsyn og pedagogiske praksis 
tydelig. Dette kommer fram både i fagets betydning for individet og samfunnet, i kunnskaps- 
og utforskningsområder (særlig i nøkkelmateriell og nøkkeloppdagelser) og i noen grad i 
kompetansemålsettene.   

Montessoriskolens læreplanverk ivaretar sentralt innhold og formkravene i LK20 i sin 
overordnede del og sine læreplaner, og viser tydelig sin pedagogiske retning i alle deler av 
læreplanverket.  
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Fag- og timefordeling - Skolen kan flytte timer mellom fag for å styrke fag som er særlig viktig 
i forhold til skolens grunnlag. Timene skal være oppgitt i 60 minutters enheter.  

Det framgår av skolens fag- og timefordeling at skolen har likt eller utvidet minstetimetall i 
fagene i tillegg til noen egne fag. På ungdomstrinnet er valgfagene erstattet av eget fag 
«Arbeid» og dette er begrunnet og beskrevet i planverket.  

Skolens fag- og timefordeling kan godkjennes.  

Vurderingsordningen  

Skolen følger friskolelovens forskrift kap. 3 om individuell vurdering.  

Konklusjon  
Montessoriskolens læreplanverk datert 19.06.2020 vurderes som jevngod med LK20 og kan 
godkjennes slik den foreligger etter friskoleloven § 2-3.  

Utdanningsdirektoratet har ikke vurdert veiledninger/appendix, litteraturliste og 
begrepsordbok, da disse ikke er innsendt. Disse anses ikke å ha noen betydning for 
jevngodhetsvurderingen.  

Utdanningsdirektoratet anbefaler likevel at Montessoriskolen gjennomgår læreplanverket 
med hensyn til språkvask og begrepsbruk for å forbedre totalinntrykket, uten å gjøre 
endringer i innholdet.   

Rettslig grunnlag 
Friskoleloven § 2-3. Krav til innhald og vurdering i opplæringa 

«Skolen skal drive verksemda si etter læreplanar godkjende av departementet. Det må gå fram av 
planen kva slag vurderingsformer og dokumentasjon skolen skal nytte. Skolane skal anten følgje den 
læreplanen som gjeld for offentlege skolar, eller læreplanar som på annan måte sikrar elevane jamgod 
opplæring, jf. opplæringslova § 2-1 første ledd og § 3-4 første ledd. Elles har skolen sin 
undervisningsfridom. I samband med godkjenninga fastset departementet kva for tilbod skolen kan gi, 
og maksimalt elevtal på det enkelte tilbodet. 

Departementet kan gi forskrift om krav til læreplanen, vurdering av elevar, klage på vurdering, 
eksamen og dokumentasjon. Departementet gir forskrift om aktivitetar i grunnskolen som ikkje er 
opplæring i fag. Departementet kan også gi forskrift om fritak frå opplæring i sidemålet for elevar som 
får særleg språkopplæring, om godskriving av tidlegare gjennomgått vidaregåande opplæring eller 
praksis, og om fritak for den praktiske delen av kompetansemåla i faget kroppsøving i den 
vidaregåande skolen.» 

Forskrift til friskoleloven § 2A-1 stiller generelle krav til læreplanen, og § 2A-3 har nærmere 
regler om skoler som er godkjent på grunnlag av en anerkjent pedagogisk retning: 

«Skolar som er godkjend på grunnlag av ei anerkjend pedagogisk retning, jf. friskolelova § 2-1 første 
ledd bokstav b), må synleggjere den anerkjende pedagogiske retninga i læreplanen. 

I høve til fag- og timefordelinga i Læreplanverket for Kunnskapsløftet eller Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet – Samisk, kan det godkjennast at desse skolane flytter timar mellom fag for å styrke 
fag som er særleg viktig i høve til grunnlaget til skolen. I høve til kompetansemåla i Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet eller Læreplanverket for Kunnskapsløftet – Samisk, kan det godkjennast å flytte 

https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1998-07-17-61/%C2%A72-1
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/1998-07-17-61/%C2%A73-4
https://lovdata.no/pro/#reference/lov/2003-07-04-84/%C2%A72-1
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kompetansemål frå eit trinn til eit anna dersom dette er vesentleg for at skolen skal kunne ivareta sin 
pedagogiske egenart.» 

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  Trude Rime 
avdelingsdirektør  seniorrådgiver 

  

Kopi: 
Kunnskapsdepartementet 
Fylkesmannen  


