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Høringssvar: Forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven 
Bortvisning av elever 
 
Høringen omfatter forslag om at rektors myndighet til å bortvise elever for inntil en dag kan 
delegeres til lærerne.  
 
Departementet ber spesielt om høringsinstansenes syn på hvor lange tidsperioder lærere bør 
kunne vise bort elever for. Det bes samtidig om høringsinstansenes syn på om annet personale 
i skolen enn lærere bør kunne bli delegert bortvisningsmyndighet. 

 
Vedtak:  

1. Oppland fylkeskommune støtter ikke forslaget om at rektors myndighet til å bortvise 
elever for inntil en dag kan delegeres til lærene. 

2. Oppland fylkeskommune mener lærene bør få delegert myndighet til å bortvise elever fra 
egen undervisningsøkt. 

3. Oppland fylkeskommune mener at for å ivareta elevens rettsikkerhet bør ikke 
bortvisningsmyndigheten delegeres til andre enn lærere og ledere ved skolen.  

4. Oppland fylkeskommune ønsker at departementets bemerkning om skolenes 
tilsynsansvar for bortviste elever presiseres.  

 
 
Høringsuttalelese: 
 
Hvor lange tidsperioder bør læreren kunne vise bort elever for?  
 
Bortvisning er skolens sterkeste virkemiddel og skal kun benyttes i de mest alvorlige tilfeller 
av ordens- og atferdsbrudd ved skolen.  
Oppland fylkeskommune støtter ikke forslaget om at rektors myndighet til å bortvise elever 
for inntil en dag kan delegeres til lærerne. Myndigheten til å bortvise for en hel dag bør 
fortsatt vedtas av rektor.  
Oppland fylkeskommune er enig at lærere må ha de nødvendige virkemidler til disposisjon 
for å kunne skape et godt opplæringsmiljø preget av ro, orden og respekt. Lærerne bør derfor 
få formell myndighet til å bortvise elever fra egen undervisningsøkt. Forslag om at en lærer 
kan bortvise en elev ”inntil en dag” kan resultere i et uforholdsmessig inngrep i elevens rett til 
opplæring, da forslaget innebærer at en lærer kan fatte vedtak om bortvisning for andre timer 
enn det som knytter seg til denne lærers undervisningstid.  
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Bør annet personale enn lærere få delegert bortvisningsmyndighet? 
 
Bortvisning er skolens strengeste virkemiddel og i Oppland er det fastsatt i ordensreglement 
at elever som alvorlig eller flere ganger bryter reglementet, kan vises bort. Alle tilsatte i 
skolen har gjennom kapittel 9a i Opplæringslova et medansvar for å sikre et forsvarlig fysisk- 
og psykososialtmiljø ved skolen. De tilsatte i skolen har plikt til å minst melde i fra til skolens 
ledelse hvis de får kunnskap eller mistanke om at en elev utsettes for mobbing, 
diskriminering, vold eller rasisme. For å ivareta elevenes rettsikkerhet bør ikke 
bortvisningsmyndigheten delegeres til andre enn lærere og ledere ved skolen. 
 

Annet: 

Oppland fylkeskommune ønsker at departementet sin bemerkning om at skolen fortsatt vil ha 
tilsynsansvar for elever som er bortvist for enkelttimer opptil en dag presiseres.  

 
 
 
Med hilsen 
 
 
Jørgen Skau 
Fylkesopplæringssjefen i Oppland 
 
 
 
 
 
 
 


