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Høring:
Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, Skyss og Politiattest.

Kongsberg kommune, Oppvekstetaten, ønsker med dette å gi svar på høring om lovfestet gratis hjelp
til alle elever fra 1. -4. årstrinn

Sammendrag:
Kunnskapsdepartementet legger i høringen fram 4 forslag. Det første er å innføre en plikt for skoleeier
til å tilby gratis leksehjelp til elever på 1. -4. trinn. Departementet foreslår videre å innføre en rett til
skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen. I det tredje forslaget foreslår
departementet å innføre krav om politiattest ved tilsetting i musikk- og kulturskoler.
Det siste forslaget er en teknisk endring der departementet ønsker å korrigere en feilaktig henvisning i
opplæringsloven § 13-7, sjette ledd. Dette forslaget vil ikke bli videre kommentert.

Tilbud om lekseh'el
Regjeringen har i forslag for statsbudsjett 2010 lagt inn ressurser til gatis leksehjelp for 1.-4.trinn; 10
timer til sammen. Departementet foreslår en plikt for skoleeier til å innføre gratis leksehjelp. Det skal
være frivillig å delta.
Frivilligheten i tilbudet fordrer en utstrakt og god kommunikasjon mellom skole / hjem. Foreldrene
har hovedansvaret for barnas oppdragelse og skolen hovedansvaret for opplæringa. Det er viktig at det
legges til rette for at foreldrene kan ivareta sine oppgaver i samarbeid med skolen, og at deres
aktivitet og påvirkningsmulighet ikke blir redusert.

Departementet vil sikre kvaliteten på lekshjelpen ogf har lagt i kostnadsberegningen lagt til grunn
fagarbeiderlønn.
Dersom vi skal sikre kvalitet i tilbudet bør pedagoger utfører arbeidet. Den nære tilknytningen
mellom skolearbeidet og leksearbeidet,blir ved bruk av pedagoger, mer naturlig og mindre
problematisk, og vil sikre kvaliteten i arbeidet.

Innføring av rett til leksehjelp vil berøre skyssordningen for elever. Departementet finner det
vanskelig å innvilge en rett til skyss i forhold til et tilbud som er frivillig og overlater til kommunen
og fylkeskommunen å finne en praktisk ordning.
Det er vanskelig å akseptere at innføringen av en plikt til å tilby leksehjelp, skal medføre økte utgifter
for kommunen.

Rett til s ss for funks'onshemmede til o fra skolefritidsordnin en.

Elever har rett til gratis skyss når de pga funksjonshemming eller en midlertidig skade / sykdom, har
behov for transport til og fra skolen.Bestemmelsen finnes i Opplæringsloven § 7-3.
Departementet ønsker å gjøre det mulig for barn med nedsatt funksjonsevne å delta på
skolefritidsordningen på lik linje med andre barn.
Kongsberg kommune v/ Oppvekstsjefen slutter seg til forslaget.
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Krav om olitattest i musikk- o kulturskolen.

Det er i dag ikke krav om politiattest for personer som ansettes i musikk og kulturskolen, selv om
dette tilbudet også er hjemlet i opplæringsloven og som kommuner er pliktig til å ha.
Departementet foreslår å innføre krav om politiattest på lik linje som ved ansettelser i SFO
Kongsberg kommune slutter seg til departementets forslag

Kongsberg kommune 15.12.09

Kristin Skauby
Pedagogisk Rådgiver
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