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Høring - forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - 

bortvisning av elever 
 

Fylkesmannen i Buskerud har stor respekt for Kunnskapsdepartementets ønske om å legge til 

rette for å bevare og styrke læreres autoritet i undervisningssituasjonen. Fylkesmannen i 

Buskerud er imidlertid i tvil om delegasjon av retten til å bortvise elever fra 

undervisningssituasjonen for inntil en dag, til lærere, er rett virkemiddel for å oppnå dette. 

 

Fylkesmannen i Buskerud er skeptisk til høringsforslaget i den form det er fremlagt. 

Fylkesmannen frykter at: 

 elevens rettssikkerhet vil bli svekket ved at bortvisning praktiseres ulikt av den 

enkelte lærer. Dette hensynet er bedre ivaretatt på rektornivå.  

 lærerens vurdering av om han/hun skal bortvise vil kunne bli stjele tid og fokus fra 

undervisningen i klassen. Det vil være raskere for læreren å sende eleven til rektor, 

som så må ta den overordnede avgjørelsen om eleven skal bortvises for inntil en dag.  

Fylkesmannen i Buskerud er usikker på i hvor stor grad lærere i dag benytter seg av 

muligheten til å sende elever til rektor for vurdering av bortvisning. 

 

For det tilfellet at lærere skal være delegert myndighet til å bortvise elever, bør denne 

myndigheten i alle tilfelle begrense seg til:   

 lærerens egen undervisningstid, alternativt ut undervisningstimen. 

Lærere bør ikke i noe tilfelle ha anledning til å fatte avgjørelse om bortvisning der eleven blir 

sendt hjem.  

 

Fylkesmannen i Buskerud er av den oppfatning at annet personale i skolen ikke bør kunne bli 

delegert bortvisningsmyndighet. 
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utdanningsdirektør 
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