
file:///H|/Regjeringen_no/200902951/Fylkesmannen_i_Vest_Agder.htm[09.10.2009 16:26:07]

Fra:                                              mme@fmva.no
Sendt:                                        5. oktober 2009 23:09
Til:                                               Postmottak KD
Emne:                                        Høring - bortvisning
 
Til Kunnskapsdepartementet
 
 

Høringsuttalelse – forslag om å endre bestemmelsene i opplæringsloven og privatskoleloven om delegering av
myndighet til bortvisning av elever fra undervisningen
 
Fylkesmannen i Vest-Agder viser til e-post den 3. juni med argumentasjon for at bortvisning fra enkelttimer ikke er
bortvisning i lovens forstand, men er å betrakte som et refsingstiltak som ikke trenger særskilt lovhjemmel og ikke
omfattes av bestemmelsene om rektors myndighet til å bortvise. 
 
Departementet legger til grunn at det bare er bortvisning for en hel dag eller mer som etter gjeldende rett regnes som
enkeltvedtak. Bortvisning for mindre enn en dag er ikke enkeltvedtak, men avgjørelsen må likevel fattes av rektor.
 
Departementets forslag til endring innebærer at rektor skal kunne delegere til lærere å fatte bortvisningsvedtak som ikke
er enkeltvedtak.
 
  Fylkesmannen i Vest-Agder mener at rektors myndighet til å bortvise en elev for resten av dagen ikke bør kunne

delegeres til lærere.
 
Bortvisning for resten av dagen kan i praksis innebære en bortvisning for alt fra en til åtte undervisningstimer.  Det kan
innebære en inngripen i elevens forhold til andre lærere og fag som vi mener bør være gjenstand for en bredere vurdering
av rektor selv.
 
Bortvisning fra undervisningen er et så alvorlig inngrep for den enkelte eleven at vi mener det bør koordineres av rektor
og ikke overlates til enkeltlæreres vurderinger. Selv om eleven har flere timer med samme lærer den aktuelle dagen,
mener vi at avgjørelsen bør tas av rektor.
 
Vi legger avgjørende vekt på hensynet til elevens rettssikkerhet ved at en slik praksis i større grad sikrer elevens mulighet
til å forklare seg for rektor, samt at det sikrer en vurdering av om vilkårene for bortvisning faktisk er oppfylt. Mulighetene
for å vurdere andre tiltak i forhold til eleven mener vi bør være bedre ivaretatt ved at rektor blir involvert på et tidlig
tidspunkt.
 
  Fylkesmannen i Vest-Agder mener at det bør kunne bestemmes i ordensreglementet at lærere kan vise elever

bort fra undervisningen i inntil én undervisningstime eller undervisningsøkt.
 
Vi vil minne om at en eventuell ny lovtekst bør ta høyde for at skolene organiserer opplæringen på andre måter enn etter
ordinære skoletimer á 45 minutter.
 
Hensynet til at lærere skal kunne framstå som autoriteter og ha muligheten til å gripe inn i en situasjon i øyeblikket vil
være ivaretatt ved at læreren kan vise konsekvens ved å vise elven bort fra undervisningssituasjonen. Deretter bør rektor
bli informert av lærer, eleven få uttale seg for rektor og rektor fatter vedtak om eventuell videre bortvisning for inntil
resten av dagen. Dette kan innebære resten av tiden sammen med den aktuelle lærer eller også timer med andre lærere
samme dag.
 
 
Med hilsen
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