
 

 

 

Høring – Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov – 
Leksehjelp, Skyss og Politiattest 
Høringsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 

 
Plikt for skoleeier å tilby elever leksehjelp 
FUG er positive til at det skal innføres gratis leksehjelp for elever på 
barnetrinnet. FUG mener at tilbudet bør være obligatorisk og at det bør 
utvides til å gjelde alle elever på 1. – 7. trinn.  
 
FUG er enig i at skolen er en arena der vi har mulighet til å drive med 
sosial utjevning slik at alle har de samme mulighetene til å tilegne seg 
kunnskap og ferdigheter. Når det gjelder leksehjelp mener vi at 
departementet ikke går langt nok hvis tanken er sosial utjevning og at alle 
skal ha mulighet til å delta i ordningen med leksehjelp på sin skole. FUG 
er av den formening at tilbudet bør utvides til å gjelde alle elever på 1.-7 
trinn. Dette vil være med på å lage gode rutiner for lekser. Samtidig vil det 
legge et faglig grunnlag for ungdomstrinnet, og deretter forhåpentligvis 
kunne være med på å forhindre noe frafall på videregående utdanning.  
 
Videre mener FUG at det er viktig at det legges opp til skyss etter 
leksehjelp. Dette er en praktisk tiltrettelegging som er mulig å få til i den 
enkelte kommune. Hvis ikke det legges opp til skyss etter tilbudet om 
leksehjelp, vil en del elever ikke ha et reelt tilbud fordi foreldrenes økonomi 
eller mulighet til å hente, blir avgjørende.  
 
Det er ikke alle skoler i landet som tilbyr SFO. FUG er positive til at 
tilbudet med leksehjelp skal underlegges rektors ledelse på den enkelte 
skole. Dette betyr at elevene vil få leksehjelp på sin nærskole, og dermed 
vil det være mulig å tilrettelegge for skyss for elevene i 1.- 7. trinn der 
skyssrettighetene er oppfylt 
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FUG foreslår at ordningen med gratis leksehjelp blir en obligatorisk 
ordning for alle elevene på 1.- 7. årstrinn, og at det blir gitt gratis 
skyss til elevene etter leksehjelp der skyssrettighetene er oppfylt.  
 
FUG vil presisere at leksehjelp i skolen ikke bør fjerne lekser. Vi ønsker 
lekser som ikke forutsetter at barn må få hjelp av foreldrene. En lekse bør 
normalt ikke være nytt stoff, den bør være repetisjon av det de har lært på 
skolen, og leksene bør være tilpasset elevene. Skolen må få kunnskap om 
forskning som dokumenterer den store betydningen foreldrene har for 
elevenes læring og utvikling, og skolen må være bevisst på hvordan de 
kan realisere målsettingene i lov og læreplan om foreldremedvirkning i 
skolen. Lange skoledager må ikke gå ut over kvantitet og kvalitet på hjem-
skole-samarbeidet!  
 
FUG ønsker at leksehjelpen skal utføres av personer som har pedagogisk  
kompetanse. FUG mener at det ikke er nok å gi en overføring til 
kommunene slik at de kan dekke fagarbeiderlønn. I mange kommuner vil 
det da kunne ansettes assistenter til å utføre leksehjelp. FUG foreslår at 
det legges til grunn at den obligatoriske leksehjelpen skal utføres av 
personer med pedagogisk kompetanse.  
 
 
Rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen  
FUG er opptatt av at skolehverdagen skal være positiv og likeverdig for 
barn, lærere og foreldre. Et SFO-tilbud er viktig for mange barn, også for 
barn med funksjonshemninger. For at elever med funksjonshemninger 
skal kunne benytte SFO-tilbudet på lik linje med alle andre elever, er rett til 
skyss til og fra SFO svært viktig. FUG får henvendelser fra foreldre til barn 
med funksjonshemninger som blir forhindret fra muligheten til å kunne 
være i fulltidsjobb på grunn av økonomi og tidsaspekt når det gjelder  
SFO-skyss. Disse foreldrene er presset fra før på grunn av ekstra 
omsorgsbyrde. Gratis skyss til og fra skolefritidsordningen vil være et 
viktig bidrag for å likestille foreldre til alle barn og bidra til at barn med 
funksjonshemninger får bedre mulighet til deltakelse i SFO-tilbudet.  
 
Departementet går ikke inn for skyss til og fra SFO i skolens ferier og 
fridager osv. FUG mener allikevel man bør vurdere dette for barn med 
funksjonshemninger fra 5-7 klasse, altså barn med utvidede rettigheter i 
forhold til SFO i opplæringsloven §13.7. Dette på grunn av at elevene her 
har stort behov for SFO i skolens ferier og fridager. I tillegg må foreldre til 
barn med funksjonshemninger ofte bruke ordinær ferie på disse 
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tidspunktene fordi skolens ferier og fridager er flere enn foreldres ferier og 
fridager. Dette er ofte forbundet med skyssproblematikk til og fra SFO.  
FUG mener at barn på 1. – 7. årstrinn som har krav på SFO, skal ha 
gratis skyss. Skyssen tilbys i SFOs åpningstider, der skyssrettig-
hetene er oppfylt.  
 
 
Krav om politiattest i musikk- og kulturskolen  
I dag må en ha politiattest ved ansettelse i grunnskolen, videregående 
utdanning og SFO. FUG mener det er svært viktig at det kreves politiattest 
også for dem som arbeider innenfor musikk- og kulturskolen.  
 

Med vennlig hilsen 

 

Loveleen Rihel Brenna    Ingebjørg Johannessen 
Leder i FUG      seniorrådgiver 
       sign. 

 
 
 
 
 


