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KFF representerer ca 120 private skoler og høyskoler, av dem 62 grunnskoler og 29 

videregående skoler med parallell i det offentlige. KFF takker for anledningen til å uttale seg 

og vil kommentere forslagene om leksehjelp og skyss. 

 

1. Det foreslås at kommuner og private skoler skal få plikt til å tilby elever på 1.-4. årstrinn 

leksehjelp. Leksehjelpen skal være gratis, og det skal være frivillig for elevene å delta. 

 

KFF er positive til at elevene skal kunne få leksehjelp, siden ikke alle har foreldre hjemme 

som kan hjelpe dem med skolearbeidet. Vi vil poengtere at for elevene og foreldrene er dette 

et frivillig tilbud. Opplegg for skyss må ta hensyn til dette. KFF ønsker at det skal være 

fleksibilitet i tilbudet når det gjelder klassetrinn, slik at skoleeier kan vurdere hvilke trinn som 

har mest behov. Vi er skeptiske til et slikt tilbud i første klasse, fordi foreldrene da mister et 

viktig insitament til å følge med i skolearbeidet og dermed oppmuntre og motivere elevene. 

Vi vil understreke at skoleeier må ha ansvar for kvaliteten i tilbudet.  

 

At skoleeier står fritt til å organisere leksehjelptilbudet i regi av skolefritidsordningen eller 

skolen, slik de mener det er mest hensiktsmessig, er en utfordring i forhold til privatskolenes 

økonomi. Dersom en kommune definerer leksehjelpen inn som en del av skolen, vil utgiftene 

bli regnskapsført og KOSTRA-rapportert der og vil dermed bli en del av tilskuddsgrunnlaget 

for private skoler. Det er selvsagt mulig å trekke disse utgiftene ut av tilskuddsgrunnlaget 

igjen, slik det blir gjort med andre utgifter, men dette blir ganske komplisert dersom det ikke 

gjelder alle kommuner. Dersom det blir definert som en del av SFO, slik forslaget ser ut til å 

tro blir det vanlige, vil det ikke føre til økt tilskudd til privatskolene gjennom KOSTRA-

rapporteringen. 

 

KFF vil sterkt understreke nødvendigheten av fullfinansiering av disse kostnadene for 

privatskolene, uavhengig av hvordan kommunene organiserer leksehjelpen. Dette gjelder også 

ev. merkostnader til skyss. For 2010 er det bevilget et konkret beløp, slik bør det også være i 

de etterfølgende år, uavhengig av hvor kommunene regnskapsfører og KOSTRA-rapporterer 

utgiftene.  

 

 

2. Høringsdokumentet foreslår også at funksjonshemmede som har rett til skyss til og fra 

skolen skal få rett til skyss til og fra skolefritidsordningen. KFF støtter dette forslaget. 
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