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Høring - forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - 

bortvisning av elever 

Vi viser til høringsbrev av 05.06.2009 ang. forslag til endring i opplæringsloven og 

privatskoleloven – bortvisning av elever.  Den foreslåtte lovendringen vil ikke ha 

noen spesielle konsekvenser for elever med innvandrerbakgrunn.  

Integrering og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har ingen innvendinger mot at rektor 

kan delegere myndighet til å bortvise elever i inntil en dag til lærere.  I en del 

situasjoner trenger lærere å opprettholde ro og orden i klasserommet ved å bortvise 

en elev for resten av dagen.   

Det som er viktig i forhold til elever med innvandrerbakgrunn er at en sørger for at 

foreldrene har nødvendig kunnskap om det norske skolesystemet, ordensreglementet 

og eventuelle særskilte forhold ved den enkelte skole.  IMDis erfaring er at det ofte er 

manglende kommunikasjon mellom skole og foreldre med innvandrerbakgrunn (se 

IMDi-rapport 10-2008 Ungdom med innvandrerbakgrunn. Verdier, normdannelse og 

livsvalg – en kunnskapsstatus).   

Foreldrene må få informasjon på et språk de forstår og skoler må ha rutiner for 

oversettelse av materiale eller bruk av tolk.  Alle foreldre må oppfordres til å delta i 

ulike samarbeidsgrupper og nettverk slik at de også kan bidra positivt, og ikke bare 

bli kontaktet når det oppstår problemer med barna deres.  Det bør iverksettes tiltak 

for å sikre at foreldrene får oversikt over hvilke rutiner og regler som gjelder i skolen.   

Departementet ber spesielt om høringsinstansenes syn på hvor lange tidsperioder 

lærerne bør kunne bortvise elevene for.  IMDi anbefaler at bortvisning av elever bør 

begrenses til inntil en dag i de fleste situasjoner.  Bortvisning for flere dager bør 

inneholde et alternativt opplegg for eleven.  Dette krever imidlertid et samarbeid 

mellom skolen, foreldre og evt. andre instanser som rektor er best egnet til å ivareta.  
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Departementet ber videre om høringsinstansenes syn på om annet personale i skolen 

enn lærere bør kunne bli delegert bortvisningsmyndighet.  Det er i økende grad slik 

at andre yrkesgrupper kommer inn i skolen, f.eks. helsepersonell, miljøarbeidere og 

tilsynsvakter.  IMDi anbefaler likevel at det kun er lærere som bør ha denne 

myndigheten, da det overordnede målet for endringen er å styrke lærerens posisjon 

og lærerens muligheter for å skape godt læringsmiljø. 
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