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MV - HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL ENDRINGER I 
OPPLÆRINGSLOVEN   

 
Fra møtet i Utvalg for Oppvekst og levekår den 01.12.2009, saksnr 144/09 
 
De underrettes herved om at det er fattet følgende  
Høringsuttale fra Askøy kommune: 
Askøy kommune hilser endringene i Opplæringsloven velkommen. Sammen med andre tiltak vil 
leksehjelp innebære en gradvis utviding av skolens ansvar for opplæringen, og ordningen vil 
kunne styrke fokuset på «tidlig innsats». Innføring av leksehjelp vil gi økt læringsutbytte for 
grupper av elever slik at det samlet sett blir høyere faglig kvalitet i skolen. Imidlertid kan det 
påpekes at når ordningen er frivillig, så kan det føre til at målet om økt utjevning ikke 
nødvendigvis nås.  
 
Det bør også vurderes å åpne for at skoleeiere kan organisere tilbudet i forkant av skoledagen 
hvis dette organisatorisk er fordelaktig. 
 
For at tilbudet skal bli mest mulig faglig målrettet, er det viktig at rektor står som ansvarlig for 
organiseringen og pedagogikken. Dette blir særlig viktig i det finansieringen legger opp til et 
samarbeid mellom ulike yrkesgrupper i skolen.  
 
Askøy kommune vil peke på viktigheten av at skolene får organisere tilbudet fleksibelt, innenfor en 
ramme på åtte timer fordelt på fire trinn. 
 
Askøy kommune vil støtte forslaget om utvidet rett for funksjonshemmede når det gjelder 
skyss/tilsyn/følge. Kommunen vil følge med på utviklingen her og gjennom KS formidle eventuelle 
kostnadsforhøyelser. 
 
Askøy kommune vil støtte forslaget om å harmonisere reglene for politiattest for ansatte i musikk- 
og kulturskoler. 
 
Med hilsen 
ASKØY KOMMUNE 
 
Else Kvernøy Bjørkhaug 
sekretariatssjef 

 

 Turid Salamonsen 
sekretær 
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