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HØRINGSUTTALELSE FRA ÅLESUND KOMMUNE: FORSLAG TIL ENDRING I 
OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - BORTVISNING AV ELEVER  
 
Det vises til høringsbrev datert 05.06.2009 m/ vedlegg vedr. departementets forslag om å åpne 
for delegering av rektors myndighet når det gjelder bortvisning av elever fra undervisningen. 
 
I Ålesund kommune er det Komité for kultur og oppvekst som er gitt myndighet til å avgi 
høringsuttalelser innefor sitt anvarsområde. 
 
Høringsforslaget ble behandlet i KKO-sak nr. 06272009, -- og komitéen fattet følgende vedtak, 
i samsvar  med rådmannens innstilling:: 
 
”Ålesund kommune v/ Komité for kultur og oppvekst ( KKO ) som er gitt myndighet til å 
uttale seg i høringssaker innenfor sitt ansvarsområde,  går med de begrunnelser som er gitt 
ovenfor, imot forslaget om å delegere rektors myndighet til bortvisning av elever til den 
enkelte lærer slik det går frem av Kunnskapsdepartementets høringsbrev datert 05.06.2009.” 
 
I tilknytning til høringssaken vedtok komitéen å oppfordre departementet til  å vurdere endring 
i allerede gjeldende bestemmelser ( først og fremst mht. formuleringen ), dette for å presisere at 
rektor også skal høre elevens sak før vedtak om bortvisning blir fattet. 
 
 
 
Komitéen vedtok følgende til oversending til departementet: 
 
”§ 2-10 – Bortvising 
Endring etter første punktum: 
”Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha hørt lærer og elev.”” 
 
Nedenfor følger, til orientering, rådmannens vurdering i saksutredningen til politikerne: 
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”Høringsforslaget ble før sommerferien sendt ut til grunnskolene v/ rektor og PPT v/ leder til 
orientering og med mulighet til å komme med innspill til en sak om høringsuttalelse innen 10. 
sept. Det ble sendt påminning om dette 3. september. 
 
Bare en kommentar er mottatt (Flisnes skole) som i sin vurdering er klar på at autoritet ikke 
bygges ved bruk av bortvisning som verktøy. Det er likevel ”stemning” ved skolen til å gå inn 
for det nye lovforslaget. 
 
Det nye lovforslaget har også blitt drøftet i rådmannens stab. Konklusjonen der er at en er  i 
tvil om dette forslaget, dersom det blir iverksatt, bidrar til å øke lærerens autoritet. Dette er i 
tråd med vurderingen fra Flisnes skole om at autoritet / respekt  ikke bygges ved  hjelp av ”ris 
bak speilet”; lærerens autoritet bygges tvert i mot opp ved positiv / konstruktiv  dialog mellom 
lærer og elev, og helst i samarbeid med elevens foreldre / foresatte. Derfor er bortvisning av 
elever fra skolen, selv i kraft av rektors myndighet, en absolutt siste utvei, tydelig regulert av 
Forvaltningsloven  mht. formaliteter og med krav om at dette skal være tatt inn i kommunens / 
skolens ordensreglement. 
 
Det vil helt sikkert være situasjoner der bortvising kan oppleves som eneste utvei for å  skape / 
gjenvinne ro rundt undervisningssituasjonen / kontroll på situasjonen generelt. Rådmannens 
mening  er likevel  at dagens ordning skal videreføres. Dette for  at et tilfelle der bortvisning av 
en elev  i en stresset situasjon  ses på som siste mulighet for læreren til  å skape orden i 
undervisningssituasjon / reaksjon på  negativ oppførsel, skal kunne drøftes med andre voksne, 
fortrinnsvis rektor eller rektors formelle stedfortreder ( vanligvis en undervisningsinspektør 
eller annen lærer som er gitt et tidsavgrenset ansvar ). Det er viktig / nødvendig i slike 
situasjoner at eleven også får forklare seg for en utenforstående. Samtidig gir dette elevene god 
trening i å reflektere over hvorfor det som skjedde, var galt som grunnlag for å forstå lærerens 
reaksjon. Dette er ikke alltid like lett når læreren er direkte part i saken. 
 
Selv om slik bortvisning av elever alltid skal skje etter kontakt med elevens foreldre / foresatte, 
vil det alltid  også kunne være en fare for at en elev som utvises i en akuttsituasjon kan komme 
til å utgjøre en fare  både for seg sjøl og for andre før foreldrene / de fortsatte tar over 
ansvaret for eleven. Det er også i samsvar med opplæringslovens formulering i §2-10 at en før 
bortvisning en elev blir iverksatt, skal ha forsøkt andre hjelpe- og refsingstiltak.” 
 
I samsvar med rådmannens vurdering ovenfor, fordeler og ulemper tatt i betraktning, bør 
Ålesund kommune som skoleeier gå inn for at dagens ordning opprettholdes, dvs. slik at det er 
rektor sjøl som tar avgjørelse om bortvisning etter å ha rådført seg med  elevens lærere, slik 
formuleringen i dag er i opplæringslovens § 2-10. 
 
Det vurderes også slik at rektors myndighet i bortvisningssaker heller ikke bør  kunne bli 
delegert til annet personale i skolene, med samme begrunnelse som ovenfor. ” 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Oddmund Kjell Olsen 
seniorrådgiver  
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Kopi til: 
Mari Ann Berntsen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Birgitte J. S. Bonesmo Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Anne Kristin Bryne Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Øistein Edvardsen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Sissel Ellefsen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Grete Ertresvåg Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Anne Fjørtoft Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Ronny Frekhaug Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Ragna Dahl Grønnevet Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Lisbeth Båtnes Hareide Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Berit Løseth Hauge Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Øyvind Hildre Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Svein Homb Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Alfred Husteli Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Stig Johansen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Ingvill Våge Klepp Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Stine Krohn-Dale Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Astrid Ous Larsen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Svein Ola Lillestøl Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Ole André Lukkedal Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Kurt Anders Løvoll Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Bjørn Nedreskodje Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Britt Nørve Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Oddmund Kjell Olsen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Rigmor K. L. Pedersen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Hans E. Pilskog Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Merethe L. Rekdal Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Kari Riise Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Sølvi Holen Roaldseth Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Bjørn Ivar Rødal Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Anne-Grethe Skjærseth Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Liv Stette Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Sissel Stokke Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Arne D. Sunde Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Ingrid Svensen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Anna-Merethe Synes Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Reidun Trones Vikan Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Vigdis Vågnes Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Kjell Øyvind Aarseth Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
Roar Aasen Serviceboks 21 6025 ÅLESUND 
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