
Høringsuttalelse 
fra Arendal kommune 

ang.forslag om å endre bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven om 
delegering av myndighet til bortvisning av elever fra undervisningen  
 
Innledning  
Kunnskapsdepartementet ønsker med dette forslaget å legge til rette for å bevare og styrke 
læreres autoritet i undervisningssituasjonen gjennom å åpne for at rektorenes myndighet til å 
fatte avgjørelse om bortvisning fra undervisningen for inntil en dag kan delegeres til lærerne.  
 
Gjeldende rett  
Det følger av opplæringsloven §§ 2-10 annet ledd første punktum og § 3-8 første ledd annet 
punktum at det er rektor selv som kan fatte avgjørelser om bortvisning. Er rektor fraværende 
vil personen som fungerer i rektors fravær ha denne myndigheten. Myndigheten kan ikke 
overlates til andre. Dette innebærer at faglærerne eller andre tilsatte ikke kan fatte avgjørelse 
om bortvisning selv, men må sende elever til rektor slik at vedkommende rektor kan beslutte å 
bortvise eleven.  
 
Departementets vurderinger  
Bortvisning fra opplæringen for en kortere eller en lengre tidsperiode er en alvorlig sanksjon. 
Det er derfor viktig at regelverket knyttet til bortvisning ivaretar hensynet til elevenes 
rettssikkerhet, samtidig som det åpner for muligheten til å vise bort elever når det er 
nødvendig.  
Kunnskapsdepartementet mener at avgjørelse om bortvisning for lengre tidsperioder, i tråd 
med gjeldende rett, fortsatt bør avgjøres av rektor eller den som fungerer i vedkommendes 
sted.  
Departementet legger til grunn at bortvisning fra undervisningen for kortere tidsperioder 
utgjør et mindre inngrep i elevenes rett til opplæring enn bortvisning for lengre tidsperioder. 
Samtidig er det viktig at lærere har de nødvendige virkemidler til disposisjon for å kunne 
skape et godt læringsmiljø preget av ro, orden og respekt. Myndighet til å fatte avgjørelser om 
bortvisning for mindre tidsperioder bør derfor etter departementets vurdering kunne delegeres 
slik at avgjørelsen kan tas av den enkelte lærer.  
Etter departementets vurdering bør slik delegert myndighet for lærere gjelde avgjørelse om 
bortvisning for inntil en dag. For bortvisning for mer enn resten av en dag bør rektor fortsatt 
fatte avgjørelsen og bør ikke kunne delegere denne myndigheten til andre. Læreren må i slike 
tilfeller fortsatt sende elevene til rektor, som treffer en eventuell avgjørelse om bortvisning.  
 
Departementet ber spesielt om høringsinstansenes syn på hvor lange tidsperioder lærere bør 
kunne vise bort elever for. Det bes samtidig om høringsinstansenes syn på om annet personale 
i skolen enn lærere bør kunne bli delegert bortvisningsmyndighet.  
Departementet vil også bemerke at skolen fortsatt vil ha tilsynsansvar for elever som er 
bortvist for enkelttimer opptil en dag. Ved delegasjon av myndighet til å bortvise, må således 
et system for å ivareta dette på en hensiktsmessig måte tilpasses delegasjonen av myndighet.  
 
Departementets forslag  
Departementet foreslår at opplæringsloven §§ 2-10 og 3-8, og privatskoleloven § 3-10 endres 
slik at myndighet til vise bort elever fra undervisningen for opptil en dag kan delegeres fra 
henholdsvis rektor og daglig leder til faglærere.  
 



 
 
Forslag til lovtekst  
 
Opplæringsloven § 2-10 skal lyde (endringer angitt i kursiv):  
”§ 2-10. Bortvising  
Kommunen kan fastsetje i ordensreglementet at elevar på årstrinna 8-10 som alvorleg eller 
fleire gonger bryt reglementet, kan visast bort frå undervisninga i inntil tre dagar, og at elevar 
på årstrinna 1-7 kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar eller for resten av dagen.  
Rektor sjølv vedtek bortvising etter å ha rådført seg med lærarane til eleven. Før det blir gjort 
vedtak, skal ein ha vurdert å bruke andre hjelpe- eller refsingstiltak. Foreldra til elevar på 
årstrinna 1-7 skal varslast før det blir sett i verk bortvising for resten av dagen. Rektor kan 
bestemme at lærarane skal ha mynde til å treffe avgjerd om bortvising frå undervisninga for 
inntil ein dag.”  
 

Arendal kommune uttaler 
 

1. Arendal kommune støtter forslaget til endring i opplæringsloven §2.10 slik at 
kontaktlærer eller faglærere kan vise bort eleven for inntil en dag dersom rektor 
ønsker en slik ordning på skolen. 

 
2. Arendal kommune mener at tidsperioden på inntil en dag er riktig for slik 

myndighet til elevens lærer(e).  
 

3. Arendal kommune mener at det kun er skolens ansatte i lærerstillinger som kan 
få en slik bortvisningsmyndighet. 

  


