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FORSLAG TIL ENDRINGER  I  OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN  -
BORTVISNING  AV  ELEVER  -  OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE

Saksfremstilling:
Kunnskapsdepartementet sendte 05.06.2009 på høring forslag til endringer i bortvisningsreglene i
opplæringsloven §§ 2-10 og 3-8 og privatskoleloven § 3-10. Forslaget åpner for at rektorenes
myndighet til å fatte avgjørelse om bortvisning fra undervisningen for inntil øn dag. kan delegeres
til lærerne. Forslaget er ment å legge til rette for å bevare og styrke lærernes autoritet i
undervisningssituasjonen, jf. St.meld. nr. 31 (2007-2008)  Kvalitet i skolen  og dens uttalelser om
sammenhengen mellom konsekvent grensesetting og et godt læringsmiljø.

§ 2-10  Bortvising,  gis et tillegg i annet ledd:
"Rektor kan bestemme at lærarane skal ha mynde til a treffe avgterd om bortvisingita
undervisninga for inntil ein dag."

§ 3-8  Bortvising og tap av rettar,  gis et tillegg i første ledd:
"Rektor kan likevel bestemme at lærarane skal ha mynde til a trette avgjerd om bortvisingita
undervisninga for inntil ein dag.-

I privatskoleloven er det foreslått at:
§ 3-10  Bortvising av elevar og tap av rettar  gis følgende tillegg i første ledd etter 4. punktum:
"Dagleg leiar kan likevel bestemme at lærarane skal ha mynde til a treffe avgjerd om bortvising

frå undervisningalbr inntil ein dag.

Departementet bemerker at vilkårene for å bortvise elever fra undervisningen ikke endres med
dette forslaget. Bortvisning for en enkelttime eller inntil øn dag vil fortsatt være et refsingstiltak
som må hjemles i ordensreglementet. Det vil fortsatt være krav til gjentatte eller alvorlige brudd
på regelverket for at bortvisning kan vedtas, og det skal være forholdsmessighet mellom
overtredelse og sanksjon. Videre understreker departementet at skolen fortsatt vil ha tilsynsansvar
for elever som er bortvist for enkelttimer opp til øn dag.

Departementet ber spesielt om høringsinstansenes syn på hvor lange perioder lærere bør kunne
bortvise elever for. Det bes også om høringsinstansenes s  n på om annet personale i skolen enn
lærere bør kunne bli delegert bortvisningsmyndighet.



Vedtakskompetanse:
Uttalelsen avgis av byråden for kultur og utdanning etter delegert fullmakt, jf. bystyrets \ edtak
30.05.2001, sak 218 og byrådets vedtak av 03.07.2001, sak 1360 om behandling av
høringsuttalelser fra Oslo kommune.

Vedtak:
Oslo kommune avgir følgende uttalelse til foreliggende forslag til endringer i opplæringsloven og
privatskoleloven:

Opprettholdelse av ro og orden er helt avgjørende for å fremme et godt læringsmiljø i skolen.
Læreren er ofte den voksenpersonen som er nærmest eleven i situasjoner som kan føre til
bortvisning, og det kan derfor være en fordel at læreren rar myndighet til å vedta bortvisningen.
Samtidig vil det være av vesentlig betydning å påse at lovens vilkår overholdes. Praktiseringen av
den delegerte myndigheten må ikke åpne for at bortvisning kan skje på impuls i en vanskelig
situasjon. Med bakgrunn i dette viser Oslo kommune til annet ledd i gjeldende
§ 2-10 i opplæringsloven, der det heter: -Rektor sjolv vedtek hortvising etter å ha rådfort seg med
lærarane til eleven. (...)". Gjeldende lov pålegger rektor å rådføre seg med elevens lærere før
vedtak om bortvisning fattes. Bestemmelsen er med på å sikre et best mulig grunnlag for vedtaket.
Oslo kommune vil påpeke at en slik rådføring fremdeles skal gjelde hvis læreme tildeles
myndighet til bortvisning. Følgelig bør det settes vilkår i opplæringsloven for hvem læreren skal
rådføre seg med før vedtak om bortvisning fattes. Slik rådføring kan for eksempel gjøres med
rektor, sosiallærer eller lærerkollega. Ansvaret for at den delegerte my ndigheten praktiseres i tråd
med vilkårene bør fortsatt ligge hos rektor.

Mht. hvor lange perioder lærerne bør kurme vise bort elever, er Oslo kommune enig i
departementets forslag om at bortvisning inntil én dag er hensiktsmessig.

Oslo kommune er av den oppfatning at vedtak om bortvisning av elever kun bør fattes av lærere
som er tilknyttet skolens faste personale, og som har godkjent lærerutdanning. Dette av hensyn til
elevenes rettssikkerhet, da utdannede lærere i større grad enn ufaglært personale vil inneha
kompetanse innenfor pedagogikk og lovverk, som vil være a\ betydning for å håndtere situasjoner
der bortvisning kan være aktuelt.

Konklusjon:
Under forutsetning av at vilkårene som trygger elevenes rettssikkerhet står fast. støtter Oslo
kommune Kunnskapsdepartementets forslag om at rektor kan gi lærerne myndighet til å bort\ ise
elever for inntil én dag.
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