
HØRINGSUTTALELSE FRA GJERSTAD KOMMUNE. 

 

 

Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov – Leksehjelp, Skyss og Politiattest. 

 

 

 

Om plikt for skoleeier til å tilby elever leksehjelp: 

 

Gjerstad kommune er positive til at det innføres et tilbud om leksehjelp i skolen for elever på 

1. – 4. årstrinn. Kommunen ser at en med fordel også kunne innført et slikt tilbud for alle trinn 

i grunnskolen. 

 

Gjerstad kommune mener at leksehjelpen burde vært ledet av pedagoger, og at overføringene 

til kommunene burde være i tråd med et slikt krav. 

 

Tilbud om gratis leksehjelp etter skoletid byr på betydelige utfordringer når det gjelder 

skoleskyss. Mange av våre elever har rett til fri skoleskyss, og skyssen settes opp for å være 

tilpasset skolens start og sluttidspunkt. Utenom skyssen knyttet til skoledagen, er det ingen 

rutegående skyssmidler elevene kan benytte seg av. 

 

I høringsnotatet sies det at tilbudet om leksehjelp skal være frivillig, men at ”alle elever som 

ønsker det skal ha rett til å delta”. Dersom det ikke går skyss hjem etter leksetilbudet, vil det 

være slik at retten til å delta for mange kan bli begrenset. Det vil ikke være praktisk mulig å 

legge til rette for skoleskyss både etter skoletid og etter leksehjelpstid. 

 

Dersom det er et ønske at leksehjelp skal ha målsettinger om ”økt læring, bedre trivsel og 

helse for alle elever”, samt at leksehjelpen ”kan bidra til å utjevne soaiale forskjeller” må 

tilbudet være reelt for alle elever.  

 

Gjerstad kommune ber derfor om at en benytter samme lovtekst som ble benyttet ved 

innføringen av Fysisk aktivitet i skolen § 2 –3, slik at kommunene kan gjøre tilbudet om 

gratis leksehjelp i 2 timer i uka obligatorisk for alle elever i 1. – 4. klasse. En slik lovendring 

vil gjøre leksehjelpstilbudet reellt for alle elever, samtidig som skolen kan forutsette at 

elevene faktisk får kyndig leksehjelp etter skoletid. Dette gjør også at elevene kan benytte 

læringsplatformer eller andre digitale hjelpemidler de kanskje ikke har tilgang til hjemme. 
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