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I dagens mangfold av studieinstitusjoner er det flere skoler som er private og grunnlagt på religiøse 

premisser. Dette er et mangfold man bør være stolt over i Norge. Trosinstitusjoner er ofte gamle 

skoler med lang tradisjon for gode utdanningstilbud, og flere trossamfunn har vært eksemplariske i å 

utdanne noen av de viktigste arbeidsgruppene i vårt samfunn. Likevel er det på høy tid med en 

forbedring av skolesystemet. Alle studenter bør kunne føle seg representert, ønsket og respektert på 

skolen sin. 

 
I 2020 var det en større debatt rundt religiøse private utdanningsinstitutter. En av disse skolene, NLA 

Høgskolen, har nylig revidert sitt verdigrunnlag, men har ikke fjernet kontroversielle meninger som 

«Et ekteskap er mellom en mann og en kvinne». Det vanskelige her er at disse 

utdanningsinstitusjonene tar inn mennesker av alle kjønn, legninger og trosbakgrunner, og slike 

utsagn vil kunne få noen av studentene til å føle seg utstøtt. Det som verre er, er at studentrådet har 

vært eksemplariske i sin kritikk mot dette verdigrunnlaget. Likevel har skolens ledelse bestemt seg for 

å beholde denne tankegangen i skolens prinsipper. De fleste utdanningsinstitusjoner, både private 

og offentlige, får støtte fra staten og deler felles kvalitetsgrunnlag. Derfor er det vanskelig at 

skattepenger som også studenter flest betaler inn, bidrar til at private institusjoner kan bli styrt av 

mennesker som ikke ønsker at studentenes opplevelser og identitet går foran sine egne meninger. 

 
Den beste løsningen for å kunne ivareta studentenes ønske om å bli tatt seriøst, samt imøtegå det 

flotte mangfoldet blant utdanningsinstitutter er å øke studentenes demokratiske tilstedeværelse på 

nevnte institusjoner. Hvis studentrådene på Norges skoler hadde muligheten til å få større roller på 

høgskolene, universitetene og fagskolene – så ville både ledelsen ta elevers ønsker mer seriøst, og 

studenter ville kunne nå inn for endring enklere. 

 

Med bakgrunn i de overnevnte momentene, mener Grønne Studenter at: 

- Private utdanningsinstitusjoner som praktiserer diskriminerende regelverk skal fratas offentlig 

økonomisk støtte. 

 


