
 

 
INFORMASJONSSKRIV: FRISKOLER OG KRAV TIL ETABLERING AV 
ORGANISASJONSSTRUKTUR OG BRUK AV FEIDE (01.02.2020) 
   
En rekke friskoler er tilknyttet en paraplyorganisasjon i Feide, derfor informerer vi om krav til 
endring av denne strukturen.  Vi vil også kort beskrive den videre prosessen.  
 
En struktur av vertsorganisasjonen i Feide som ikke er i tråd med kravene til tilknytning, vil 
føre til tekniske komplikasjoner.  Kravet for tilkobling til Feide er at det er skoleeier som er 
vertsorganisasjon. Her finner dere Feides informasjonsmodell for grunnopplæringa 
(https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/index.html).    
   
Omlegging av vertsorganisasjoners tilknytting til Feide, involverer Uninett, som er leverandør 
av Feide-tjenesten og Utdanningsdirektoratet. I tillegg må vertsorganisasjoners leverandør av 
dagens brukeradministrasjonssystem (BAS) være involvert i tekniske omlegginger.  
 
Uninett og Utdanningsdirektoratet har hatt informasjonsmøter med de leverandørene dette 
gjelder.   
     
KRAV TIL SELVSTENDIG RETTSSUBJEKT   
Skoler som er godkjent etter friskoleloven må være et eget rettssubjekt, for eksempel en 
forening, en stiftelse eller et aksjeselskap. Skolen må være registrert i Enhetsregisteret eller 
tilsvarende register. Derfor er endringen i Feide, nødvendig for å følge Feides 
informasjonsmodell.    
   
Informasjon til de friskolene som er omfattet av krav til endring av strukturen til 
vertsorganisasjoner   
   
KRAV TIL SKOLESTRUKTUR   
Vi ser at organisasjonsstrukturen i deres brukerkatalog i Feide ikke er identisk med 
opplysningene som er registrert i Brønnøysundregistrene og Nasjonalt skoleregister (NSR).    
 
For at Feide skal virke sømløst er det nødvendig at hver enkelt skoleeier er registrert som 
vertsorganisasjon med sin tilhørende grunnskole og/eller videregående skole som 
underorganisasjoner. 
    
Per dags dato benytter enkelte vertsorganisasjoner i Feide en struktur der flere skoler er 
samlet under en “paraplyorganisasjon” som ikke er skoleeier. Dette vil føre til både tekniske 
og juridiske komplikasjoner.   
 
Alle vertsorganisasjoner i grunnopplæringen, som blir tilknyttet Feide for første gang, eller 
som oppgraderer til nye Feide, må følge organisasjonsstrukturen i enhetsregistrene i henhold 
til informasjonsmodell (skjema 2.0) for grunnopplæringen. Vertsorganisasjoner som allerede 
har nye Feide, men ikke følger en slik struktur, må endre til riktig struktur innen skolestart 
skoleåret 2021/2022.  
  
BEGRUNNELSE   

https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/index.html


 

Tidligere har det ikke vært av stor betydning hvordan vertsorganisasjonsstrukturen var 
registrert i Feide. Dette fordi tjenester hovedsakelig brukte Feide for å autentisere brukerne.  
 
Ved lansering av nye Feide baserer flere tjenester seg på informasjon om brukeren og 
organisasjonen. På bakgrunn av det økende behovet for riktig data om brukeren og 
tilhørighet, vil god datakvalitet være nødvendig for at Feide skal fungere på en god måte.  
 
Derfor må organisasjonsstrukturen basere seg på felleskomponenten for 
organisasjonsinformasjon i offentlig sektor Enhetsregisteret i Brønnøysund og Nasjonalt 
skoleregister - se:   
https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/ikt-
politikk/felleskomponenter/id2342598/    
 
Vi ser allerede i dag at sluttbrukere får problemer på noen tjenester. Det er fordi strukturen 
hos enkelte vertsorganisasjoner ikke er i henhold til nasjonale registre - som er beskrevet i 
informasjonsmodellen for skjemaversjon 2.0.    
  
KONSEKVENSER   
Komplikasjoner som kan oppstå som et resultat av feil organisasjonsstruktur, vil være knyttet 
til blant annet 

- elever og læreres tilgang til tjenester 
- lisensiering av tjenester 
- faktureringsgrunnlag for Feide 
- rapportering til myndigheter 
- datadeling mellom sektorer 

 
Det kan føre til juridiske problemstillinger, fordi organisasjonen som står som 
vertsorganisasjon ikke er skoleeier og er ikke juridisk ansvarlig for data som overføres mellom 
tjenester og systemer. 
I tillegg vil ny funksjonalitet i Feide, som f.eks. tilgangsstyring på skolenivå, være basert på en 
organisasjonsstruktur som er i henhold til nasjonale registre.  
 
HVA MÅ VI GJØRE?   
Hver enkelt skoleeier må kobles til Feide som en egen vertsorganisasjon.    
Informasjon om prosessen for innføring av Feide finner dere 
her: https://www.feide.no/innforing-av-feide   
 
Selv om skolene ikke lenger vil tilhøre samme vertsorganisasjon, er det fortsatt mulig å 
samarbeide om masterkildesystemet (ref. Det skoleadministrative systemet og lønns- eller 
personalsystem) og ha en felles BAS og Feide-katalog.  Dette må presenteres for Feide som 
egne vertsorganisasjoner med tilhørende korrekt informasjon. Ta kontakt med BAS 
leverandør ved eventuelle spørsmål.   
 
Det er viktig at dere registrerer riktig organisasjonsnummer i Feide. For selve organisasjonen 
er det organisasjonsnummeret til skoleeier som dere skal legge inn.  
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Dere bruker dette attributtet: 
norEduOrgNIN (https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributter_ch03.html#no
reduorgnin).  
 
For organisasjonsenheten er det organisasjonsnummeret til skolen som skal legges inn.  
 
Dere bruker dette attributtet: 
norEduOrgUnitUniqueIdentifier (https://docs.feide.no/reference/schema/info_go/go_attributte
r_ch04.html#noreduorgunituniqueidentifier).     
 
Når dere er tilkoblet med den nye organisasjonen(e), så kan dere begynne å aktivere 
tjenester dere ønsker å benytte. Før en tjeneste aktiveres, må dere tenke over om det er 
behov for informasjon lokalt i tjenesten eller om dere har lisenser som er tilknyttet enten 
organisasjonen eller brukere. For å beholde eksisterende lisenser og data, må brukerdata 
kobles til nye Feide-identiteter. Annen informasjon som organisasjonsnummer for skoler og 
skoleeiere, organisasjonens realm/domene endres lokalt i tjenestene. Dette skjer vanligvis 
ved å kontakte tjenesteleverandøren og gi en oversikt over gammel og ny informasjon om 
brukeren og all annen informasjon som kan endres.   
 
Ved opprettelse av flere vertsorganisasjoner vil også prisen endre seg. Brukerbetalingen til 
Feide i dag tar betalt for hver vertsorganisasjon som er registrert. Se prismodell 
her: https://www.feide.no/priser-vertsorganisasjoner    
 
Det vil bli orientert om dette i møte mellom Friskolenes Kontaktforum og Udir den 
17.02.2021. 
 
 
Skulle det være noen spørsmål ta kontakt med:   
 
Uninett – kontakt@uninett.no    
Kopimottaker: Udir – feidepost@udir.no    
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