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SVAR - HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV 

OG PRIVATSKOLELOV OM LEKSEHJELP SKYSS OG POLITIATTEST 

 

Fagforbundet viser til oversendt høringssak fra Kunnskapsdepartementet om forslag til 

endring av opplæringsloven og privatskoleloven som gjelder en innføring av plikt for skoleeier 

til å tilby elever på 1.-4.trinn leksehjelp, innføre rett til skyss for funksjonshemmede til og fra 

skolefritidsordningen (sfo), og innføre krav om politiattest ved tilsetting i musikk- og 

kulturskoler. Under følger våre kommentarer til forslagene. 

 

Plikt for skoleeier til å tilby elever på 1.- 4. trinn leksehjelp.  

 

St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen peker på hvor viktig det er at opplæringen i fag, 

leksehjelp og daglig fysisk aktivitet blir styrket. Målene er økt læring, bedre trivsel og helse 

for alle elever slik at skolen kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller, heter det i 

høringsnotatet. Leksehjelptilbudet som nå foreslås skal være gratis for elevene, og det skal 

være frivillig for elevene å delta. Alle elever som ønsker det, skal ha mulighet til å delta. 

Leksehjelpen skal ikke være en del av grunnopplæringen, men det skal likevel være en nær 

tilknytning mellom skolearbeidet og leksehjelpen. For å sikre dette foreslås at tilbudet er 

administrativt underlagt rektors ledelse.  

 

Kommune/skoleeier foreslås å stå fritt til å organisere leksehjelptilbudet slik de mener er mest 

hensiktsmessig. Det antas at dette ofte vil innebære at leksehjelp tilbys i regi av 

skolefritidsordningen.  

 

Innføring av et leksehjelptilbud etter skoletid i totalt åtte timer pr. uke for 1. – 4.årstrinn reiser 

en problemstilling når det gjelder skyss. Elever har på visse betingelser rett til skyss til og fra 

den pliktige opplæringen. Departementet ser det ikke som naturlig å innføre en rett til skyss 

etter et tilbud om leksehjelp der deltakelse er frivillig. Dette kan det stiles spørsmålstegn ved 

så lenge målet er at det er et tilbud til alle, skal virke sosialt utjevnende og være inkluderende. 

Uten en slik rett til skyss må det satses på foreldreskyss, slik det er til og fra sfo nå, eller at de 

lokale politikerne og de lokale myndighetene finner andre løsninger. For Fagforbundets 

medlemmer ansatt på barnetrinnet og i sfo, kan dette bety arbeidsoppgaver inn i det som blir 

den nye helhetlige skoledagen.   
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Fagforbundet støtter forslaget om å pålegge skoleeier plikt til å ha et tilbud om leksehjelp for 

elever på 1.-4.trinn. Tilbudet skal være gratis, åpent for alle elevene på disse trinnene, men 

være en  frivillig ordning. Det må søkes å finne fram til ordninger som sikrer reell 

deltakelsesmulighet for alle, og i mange deler av landet vil dette bety at en ordning med skyss 

fra leksehjelp må komme på plass. Leksehjelptilbudet skiller seg fra sfo ved at det er så nært 

knyttet til opplæringen, men det kan være vanskelig å trekke en grense. Skoleeiere bør uansett 

oppfordres til å finne fram til ordninger som oppleves reelt tilgjengelig for alle. 

 

Rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen. 

 

Stortinget har bedt regjeringen komme tilbake til Stortinget med et forslag til gode løsninger 

for hvordan et tilfredsstillende skolefritidstilbud til barn med funksjonshemminger kan sikres i 

hele utdanningsforløpet. Det viser seg at transport er en av flere barrierer for deltakelse i 

fritidstilbud for barn og unge med nedsatt funksjonsevne, og det er derfor et ønske om gratis 

skyss til og fra skolefritidsordningen (sfo). 

Disse elevene har allerede krav på slik skyss til og fra skole, det gjelder også elever med 

midlertidig skade eller sykdom. (Opplæringslovens § 7-3). Opplæringsloven har ikke 

bestemmelser om rett til skyss til og fra sfo, dette er eventuelt opp til kommunen/ 

fylkeskommunen (som har ansvar for skyss av funksjonshemmede til fra skole). 

Departementet ønsker nå å fjerne denne barrieren med manglende skyss for denne gruppa med 

elever, og foreslår derfor en endring av opplæringsloven som vil medføre en rett til skyss til og 

fra sfo for barn med funksjonshemming, midlertidig skade eller sykdom og som har tilbud om 

plass i skolefritidsordning. Denne retten omfatter ikke rette til skyss til og fra sfo i skolens 

ferier. I tillegg foreslås en rett til reisefølge og tilsyn som etter opplæringslovens bestemmelser 

for skyss til og fra skole.  

 

Fagforbundet støtter forslaget, men mener at det i tillegg bør komme på plass en ordning for 

skyss i skolens ferier.  

 

Krav om politiattest i musikk- og kulturskolen  

 

At det ikke gjelder krav om politiattest i musikk- og kulturskolen på samme måte som i 

grunnopplæringen og skolefritidsordningen, er påpekt fra flere hold. Dette er bakgrunnen for 

at regjeringen nå fremmer et lovendringsforslag som skal få dette på plass også for musikk- og 

kulturskolen. Politiattesten som kreves ellers i grunnopplæringa skal vise om vedkommende er 

siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Departementet sier i høringsnotatet at 

de vurderer det slik at hensynet til barn ved musikk- og kulturskoletilbudene, jamfør 

opplæringslovens § 13-6, tilsier at kravet om politiattest ved ansettelser må utvides til også å 

gjelde disse tilbudene. Dette for å sikre et likt vern for elevene i hele systemet. 

 

Fagforbundet støtter forslaget.  

 

 

Med hilsen 

FAGFORBUNDET 
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