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HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV 

OG PRIVATSKOLELOV - LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST 
 

Asker kommune ved komité for oppvekst avgir følgende uttalelse  

 

1. Plikt for skoleeier til å gi et tilbud om leksehjelp. 

 

Asker kommune gir sin tilslutning til  

 

 at det er en plikt for kommunen(skoleeier) til å gi tilbud om leksehjelp slik 

det er foreslått i lovendringen, men at dette legges inn som en del av den 

ordinære skoledagen. Asker kommune ser gjerne dette som ett ledd i en 

utvidelse av skoledagen. 

 at tilbudet skal være gratis 

 at skyssordningen uavhengig av modell for leksehjelp skal organiseres 

etter skole inklusiv lekselesning 

 

Asker kommune støtter at alle skal ha mulighet til å gjøre lekser på skolen, 

fortrinnsvis som en del av den ordinære skoledagen og under faglig veiledning. 

Slik leksehjelp på skolen endrer ikke foreldres og foresattes plikt til å følge opp 

skolearbeidet hjemme. Asker kommune mener at leksehjelp vil kunne være et 

godt supplement til undervisning også på ungdomsskolen, og ønsker derfor at 

leksehjelp vurderes for hele grunnskolen.  

 

 

 

2. Rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen. 

 

Asker kommune har innført skyss for de funksjonshemmede elevene fra 

skolefritidsordningen og støtter alle de fremlagte forslag til endring i 

opplæringsloven. 

 

Kommunen vurderer det slik at denne retten til skyss også bør gjelde til/fra 

skolefritidsordningen i skolens ferier.  Askers elever i våre spesialavdelinger til og 

med 10. klasse har dette tilbudet i dag, og kommunestyret har bevilget egne 

midler til dette. 
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Skyssen er i dag organisert gjennom fylkeskommunen (Konsentra) og Asker 

kommune betaler persontakst til skolen og egne takster hjem fra 

skolefritidsordningen. 

 

Kommunen ser imidlertid at lovforslaget ikke fullt ut dekker behovet til denne 

elevgruppen. Det gjelder elever i 8- 10. klasse. Disse har ikke en rett til 

skolefritidsordning etter skoletid-tilbud) i henhold til opplæringslovens regler og 

heller ikke noen rett på skyss til og fra et slik kommunalt organisert tilbud. 

Kommunen vil oppfordre departementet til å ta med dette i neste forslag til 

loveendringer: 

 

§ 13-7 Skolefritidsordninga. 
Siste ledd første avsnitt. 

, og for barn med særskilte behov 5.-10 årstrinn 

 

Og at disse da kommer inn under samme skyssbestemmelser som de andre 

elevene i skolefritidsordningene. 

 

3.6.Forslag til lovtekst  

Opplæringsloven § 7-3 nytt annet ledd skal lyde:  

Elevar som har plass i skolefritidsordninga, jf. opplæringslova § 13-7, og som på grunn av 

funksjonshemming eller mellombels skade eller sjukdom har behov for skyss, har rett til skyss til 

og frå skolefritidsordninga. Retten omfattar også skyss i skolen sine feriar. Retten til skyss gjeld 

uavhengig av avstanden mellom heimen og skolefritidsordninga.  

Opplæringsloven § 7-4 skal lyde (endringer er angitt i kursiv):  

Elevane har rett til nødvendig reisefølgje. Elevane har rett til nødvendig tilsyn når det blir ventetid 

før undervisningstida tek til og etter at undervisningstida er slutt. Retten til nødvendig reisefølgje 

og til nødvendig tilsyn gjeld også for barn som har rett til skyss til og frå skolefritidsordninga 

etter § 7-3 anna ledd 

 

3. Krav om politiattest i musikk- og kulturskolen  
 

Asker kommune støtter forslaget til loveendring. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

 

Gard Olav Gabrielsen      Solveig Lundeberg 

saksordfører 

Asker kommune – komité for oppvekst    fagsjef oppvekst 
 
 
 
 
 
 


