
Høringsuttalelse fra Andebu kommune. 
 

 

1  

Høringsnotat om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven  
 

2. Plikt for skoleeier til å tilby elever leksehjelp  
 

 

Andebu kommunes merknad: 

Andebu kommune mener at framfor leksehjelp burde heller skoledagen vært utvidet slik at 

de nye ressurser som her tilføres skolene, kan komme alle elever til gode og ikke bare de 

elever som ønsker å motta leksehjelp. 

 

Lekser er omstridt. Mange lærere og skoler gir minimalt med lekser. Å øke leksene for å 

utnytte leksehjelpstida, virker kunstig. 

 

Slik forslaget ligger, tolkes det dit hen at leksehjelpen kan konsentreres på enkelte trinn 

eller på enkelte dager. Dette er positivt. 

Andebu kommune mener imidlertid at det er større behov for leksehjelp på 5. – 7. trinn. På 

disse trinnene har foresatte langt mindre muligheter til å følge opp leksene enn på 

småskoletrinnet. 

 

Departementets omtale av skyssproblematikken fremstår som om dette er et marginalt 

problem. Manglende rett på skoleskyss vil være til hinder for at tilbudet kan gjelde alle 

elever som ønsker leksehjelp. Andebu kommune vil påpeke at dersom leksehjelp 

organiseres på en slik måte at avslutningen på denne tilpasses allerede oppsatt skoleskyss, 

må gratis skyss lovfestes. For å få til dette,  må leksehjelpen konsentreres opp mot busstider 

og må derfor konsentreres på noen få dager. 

 

Dersom gratis skoleskyss ikke innføres, vil dette få bl.a. disse konsekvensene: 

- kommunene kan ikke benytte timene siden ekstra skoleskyss blir for kostbart 

- kun elever som har gangavstand til skolen kan benytte tilbudet 

 

I høringsbrevet forutsetter departementet at kommuner og fylkeskommuner skal finne 

fram til praktiske løsninger på skyssproblematikken. En er glad for, men samtidig 

undrende til departementets optimistiske syn på dette. Så vel kommunenes som 

fylkeskommunens økonomi gjør at Andebu kommune stiller seg tvilende til at dette lar seg 

løse på en smidig og kostnadsfri måte.  

M.a.o.: Ordningen blir ikke fullgod for alle, før gratis skyss etter leksehjelp lovfestes. 

 

Andebu kommune er glad for at det i forslaget er beregnet fagarbeiderlønn for 

leksehjelpere. Dette vil garantere et kvalitativt godt opplegg. 

 

 

 



3. Rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen  

 

Andebu kommunes merknad: 

Andebu kommune slutter seg til forslaget slik lovteksten er formulert. 

 

 

 

 

 

5. Krav om politiattest i musikk- og kulturskolen  

 

Andebu kommunes merknad: 

Andebu kommune slutter seg til forslaget slik lovteksten er formulert. 

 

 


