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HØRING — FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVAT-
SKOLELOVEN  — BORTVISNING AV ELEVER

Departementet foreslår her å åpne for delegering av rektors myndighet når det gjelder
bortvisning av elever fra undervisningen i inntil én dag. Ved bortvisning i mer enn resten av
dag foreslås det at rektor (eller den som fungerer i rektors fravær) fortsatt skal fatte avgjørelsen.
Etter gjeldende bestemmelser i opplæringsloven og privatskoleloven skilles det ikke mellom
kortere og lengre tidsperioder, og det er kun rektor selv (eller den som fungerer i rektors sted)
som kan treffe avgjørelse om bortvisning.

Bortvisning av elever er et virkemiddel som bør brukes med stor varsomhet. Selv om forslaget
om å delegere myndighet til den enkelte lærer er avgrenset til bortvisning i inntil én dag (resten
av dagen), er bortvisning fra undervisningen et alvorlig inngrep i elevenes rett til opplæring.

Delegering av myndighet på dette området kan også føre til forskjellsbehandling av elever. Det
er derfor et spørsmål om de foreslåtte delegeringsbestemmelsene — dersom de tas inn i
opplæringsloven og privatskoleloven — i tilstrekkelig grad vil ivareta elevenes rettssikkerhet.

Etter Høgskolen i Oslos syn bør det ikke åpnes for at rektor kan delegere myndighet til
bortvisning fra undervisningen i inntil én dag til den enkelte lærer. Det må imidlertid være
tilrådelig at rektor kan delegere slik myndighet til andre i skolens ledelse (assisterende rektor,
undervisningsinspektør). Høgskolen i Oslo forutsetter uansett at skolenes ordensreglement
regulerer hvordan bortvisning som sanksjon skal kunne iverksettes i praksis.

www.hio.no


