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Avdeling Oppvekst- og utdanningsavdelingen 

Høring - forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - 
bortvisning av elever 

Det vises til høringsbrev av 5. juni 2009 vedrørende ovennevnte. 
 
Fylkesmannen i Oppland har følgende merknader: 
 
Det følger av høringsnotatets pkt 3 at etter gjeldende rett regnes ikke avgjørelser om bortvisning for 
mindre enn en dag som enkeltvedtak, men bortvisning for mer enn en dag regnes som enkeltvedtak.  
 
Etter det nye forslaget skal bortvisning for mindre enn en dag fortsatt ikke regnes som enkeltvedtak, 
men det skal regnes som ”bortvising”/refs, og avgjørelsen skal kunne treffes av en lærer. 
 
Fylkesmannen i Oppland mener at det å vise en elev ut fra en time eller mindre ikke er å anse som 
bortvisning eller refs. Slike tiltak bør læreren ha tillatelse til å gjøre med hjemmel i skolens 
styringsrett. Slike tiltak anses etter vår vurdering nødvendige for å lede/styre opplæringen, og har 
ikke noe med refs å gjøre. Tiltaket er nødvendig for å kunne lede undervisningen. Tiltaket anses å 
være et pedagogisk tiltak. At eleven vises ut fra timen er ikke ment som straff, selv om det for den 
enkelte vil kunne føles slik. Tiltaket gjøres av hensyn til de andre elevene. Etter en slik tolkning er det 
etter vår vurdering ikke nødvendig med lovendring. 
 
Skolen har etter vår vurdering selvsagt tilsynsansvar overfor elever som er vist ut av timen. 
 
Etter det nye lovforslaget er det uklart hvor lang tid en lærer eventuelt kan vise en elev bort, uten at 
det er å anse som refs, - eksempelvis at en elev blir vist ut på ”gangen” i 5 minutter. Er det å vise en 
elev ut på ”gangen” i 5 minutter å anse som refs, og må ha hjemmel i ordensreglementet? 
 
Hvor lang tid en elev kan vises ut fra skolen uten at det bør anses om ”bortvisning” (og refs) er vi litt 
usikre på, men ”resten av timen” eller ”en time” synes etter vår vurdering rimelig. At en elev vises ut 
fra undervisningen i mer enn en time anser vi med andre ord å være ”bortvisning”. 
 
Vi mener at hvis noe skal anses som refs, bør avgjørelsen treffes av rektor, og det bør være et 
enkeltvedtak, som eleven kan klage på. Det synes uryddig å operere med en mellomting mellom 
enkeltvedtak og ”mildere refsingsavgjørelser” som ikke er enkeltvedtak, og som ikke skal vedtas av 
rektor, men hjemles i ordensreglementet. 
 
Det er vår konklusjon at det ikke er behov for lovendring. Læreren har per i dag hjemmel i skolens 
styringsrett til å vise bort elever for resten av timen eller en time, og lærere bør ikke kunne bortvise 
elever for inntil en dag. 
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