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2 I 05.06.2009 Det kongelige 
kunnskapsdepartement 

HØRING - FORSLAG TIL 
ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN 
OG PRIVATSKOLELOVEN - 
BORTVISNING AV ELEVER 

1 I 09.08.2009 Det kongelige 
kunnskapsdepartement 

HØRING - FORSLAG TIL 
ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN 
OG PRIVATSKOLELOVEN - 
BORTVISNING AV ELEVER 

4 I 14.08.2009 Stein Flataker HØRINGSNOTAT 
 
 
 

Saksutgreiing: 

 
Kunnskapsdepartementet har sendt ut på høyring eit forslag om å endre Opplæringsloven og 
Privatskoleloven – bortvisning av elevar. 
 

Vurdering: 

 
Forslaget innber at læraren vil få styrka autoritet i skulen. Det er difor positivt at lærarar kan 
få delegert mynde frå rektor slik at elevar kan visast bort frå undervisninga for enkelttimar 
eller for resten av dagen. Bortvising for lengre tid er det naturleg at rektor har, slik som i dag. 



 
Autoriteten for lærarane vil med dette bli styrka. Det er viktig at læringsmiljøet er prega av 
respekt, ro og orden. Lærarane skal vere trygge, tydelege leiarar med konsekvent 
grensesetting. Ein klår og situasjonstilpassa klasseleiing vil gje rammer som elevane kan 
fungere i.  
 
 

ADMINISTRASJONEN - FRAMLEGG TIL VEDTAK : 
 
Framlegg til vedtak 
 
”Utval for levekår ser positivt på at Opplæringslova vert endra slik forslaget ligg føre. 
Læraren vil då kunne få mynde til å vise bort elevar frå enkelttimar og for resten av dagen.  
Dette vil styrkje læringsmiljøet på skulane og vere med på å skape ro i skulen. 
Bortvisning over lenger tid bør framleis vere rektor sitt ansvar.” 
 
25.08.2009 UTVAL FOR LEVEKÅR 
 
 
ULK-051/09 SAMRØYSTES VEDTAK : 
 
”Utval for levekår ser positivt på at Opplæringslova vert endra slik forslaget ligg føre. 
Læraren vil då kunne få mynde til å vise bort elevar frå enkelttimar og for resten av dagen.  
Dette vil styrkje læringsmiljøet på skulane og vere med på å skape ro i skulen. 
Bortvisning over lenger tid bør framleis vere rektor sitt ansvar.” 
 
 
 

Rett utskrift 
Rita C. K. Sætre (s) 
 
Dato:28.08.09 
 

 

 
 

 
 
 

 


