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Høringsuttalelse - endring av Opplæringsloven ny § 13 - 7a

Det vises til invitasjon til å komme med høringsuttalelse i forbindelse med endring av 
Opplæringsloven. Det vises til høringsnotatet der det foreslås å innføre plikt for skoleeier til å 
tilby elever på 1.-4. årstrinn leksehjelp, ny § 13 – 7a.

Uttalelse fra Glåmdalsregionen  - kommunene Kongsvinger , Sør- Odal, Grue, 
Åsnes, Eidskog og Våler v/ skolesjefene i de respektive kommuner:

Leksehjelp kan være et godt tilbud. Forskning viser at effekten er størst etter at elevene har 
nådd en viss alder.  Derfor blir leksehjelp for eksempel til elever på 1. trinn, et godt tiltak 
rettet mot feil aldersgruppe. Dersom tilbudet hadde vært definert som et gratis 
omsorgstilbud, ville forventning om strukturert læringsaktivitet ikke vært til stede. Nå 
skapes det forventninger om det.
Det er anerkjent at foreldres forventning og engasjement er et av de viktigste forhold som 
påvirker barns læringsutbytte. Vi mener det blir feil signal at foreldrene fratas ansvar for 
leksegjøring (oppfølging) fra dag en.  Mange små elever vil i oppstarten være avhengig av å 
bygge relasjon til voksne og medelever  for  å ha læringsutbytte.  
Det er også variasjon i hvorvidt lekser brukes på de første trinnene; med leksehjelptilbudet 
vil det skapes forventning om lekser fra dag en.

Tilbudet kan, men skal ikke nødvendigvis kombineres med SFO, noe som vil gi mange skoler 
og foreldre problemer med logistikken.
Skoleskyss overstyrer allerede i mange tilfeller pedagogiske begrunnelser og vi frykter at 
tilbudet som planlegges, vil forsterke dette ytterligere.
I forhold til føringene om sosial utjevning er det vanskelig å tenke seg at de som trenger det 
mest nødvendigvis benytter seg av tilbudet, blant annet fordi det for mange foreldre betyr 
praktiske utfordringer.
Sånn sett synes tilbudet lite målrettet.
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Med begrunnelser som ovenstående viser, ønskes endring for føringer:

Skoleeier pålegges å gi et tilbud om styrking av opplæringstilbudet i form av 
leksehjelp. Tilbudet skal gis et omfang som sentrale overføringer tilsier.
Hjelpen organiseres ut fra lokale forhold og læringsmessige begrunnelser slik 
skoleeier bestemmer.

Kongsvinger 18.12.2009

Sør-Odal kommune    Grue kommune Åsnes kommune
Øystein Brekke Paul Inge Tønseth Ole Egil Sjøen

sign. sign. sign.

Eidskog kommune Kongsvinger kommune Våler kommune
Jørgen Bo Gundersen          Unni Strøm Hans Christian Holter

sign.   sign. sign.

Kopi til:
post@asnes.kommune.no
post@grue.kommune.no
postmottak@eidskog.kommune.no
postmottak@sor-odal.kommune.no
postmottak@vaaler-he.kommune.no


