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Høringsuttalelse fra Buskerud fylkeskommune, Utdanningsavdelingen - 
forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - bortvisning av 
elever 

 

Buskerud fylkeskommune slutter seg til departementets begrunnelse for å forslå endringen. 

 

Ulike skoler har ulik organisering av skoledagen, men det er i Buskerud fylkeskommunes 

utdanningssektor sterk fokus på at elevene skal få tilbud om det timetallet som læreplanene innenfor det 

enkelte fag bestemmer. Dersom det innføres en generell bestemmelse om at lærer skal kunne utvise en 

elev for resten av dagen, vil dette kunne gå ut over flere fag enn det læreren selv står ansvarlig for. Dette 

kan bli en utfordring i forhold til timetallsbestemmelsen. Buskerud fylkeskommune vil også peke på at 

det i noen pedagogiske sammenhenger kan være av stor betydning at den enkelte elev er til stede, for 

eksempel i forbindelse med ulike faser i gruppearbeid eller når lærer har lagt et opplegg for hele 

læringsgruppa for å få belyst et viktig kompetansemål. 

 

Dermed vil Buskerud fylkeskommune understreke viktigheten av at det er opp til den lokale skole ved 

rektor å lage hensiktsmessige rammer for delegeringen av myndighet til å bortvise elever. Dersom 

organiseringen på den enkelte skole tilsier at det er annet personell enn faglærer som bør ha myndighet til 

å bortvise, for eksempel avdelingsleder eller tilsvarende, bør det være opp til den lokale skole ved rektor å 

delegere denne myndigheten hensiktsmessig. 

 

Buskerud fylkeskommune mener det er viktig å unngå økt byråkratisering i forbindelse med 

bestemmelsen om bortvisning, og slutter seg derfor til at bortvisning for inntil en dag ikke skal kreve 

enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dette krever imidlertid at rektor på den enkelte skole lager rammer 

og bestemmelser rundt ordningen som skaper forutsigbarhet og fremmer likebehandling av elevene ved 

bortvisning. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Jan-Helge Atterås  e f Inger Moland Wahl 

fylkesutdanningssjef saksbehandler 

 

 
 

 

 

 

 


