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FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV - 
LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST 
 

I påvente av sekretariatsbehandling oversendes saken med 

forbehold om eventuelle endringer. 

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til brev av 2. november 

2009 om ovennevnte. 

 

LO har følgende kommentarer: 

 

Plikt for skoleeier til å tilby elever på 1 -- 4. trinn 
leksehjelp 
LO støtter forslaget om innføring av gratis leksehjelp på 1 -- 

4. årstrinn. 

Departementet viser imidlertid i sin vurdering under pkt.2.3 

hvor de sier: Departementet mener et tilbud om leksehjelp for 

elever på 1.-4. årstrinn vil være et virkemiddel for å 

stimulere svake elever….. 

 

LO vil påpeke at dette skal være et tilbud til alle elever og 

må markedsføres deretter. Noe annet vil føre til 

stigmatisering. 

 

Hvis dette skal være et reelt tilbud til alle elever, må 

elever som ellers har rett til skoleskyss, ha samme rett til 

skoleskyss etter at leksehjelpen er over. 

Dette bør forskriftsfestes. 

LO er noe skeptisk til skoleeiers skjønn i ovennevnte 

situasjon. 

Det bør tilføres ekstra økonomiske midler til skyss. Dette må 

pr. i dag dekkes innenfor eksisterende budsjettrammer. 

LO forutsetter at leksehjelperene har de rette 

kvalifikasjoner, Hvis tilbudet skal gjelde alle elever, vil 

det bety at også elever med spesielle behov vil være aktuelle. 

 

Rett til skyss for funksjonshemmede til og fra 
skolefritidsordningen 
LO støtter forslaget om endring av opplæringsloven som vil 

medføre skyss for denne gruppa elever. 
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Retten til gratis skyss for disse elevene må også omfatte 

skolens ferier. 

 

 

Krav om politiattest i musikk- og kulturskolen 
LO støtter forslaget, men vil påpeke at å avdekke og forebygge 

overgrep mot barn og unge skjer ikke bare gjennom 

lovendringer. 

Det kreves bevissthet omkring problemet, et åpent miljø, et 

våkent øye, samt å skolere personalet i hva de kan gjøre for å 

forebygge og avdekke. 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 
 
 

Tor-Arne Solbakken/s/ 
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Saksbehandler: Per Syversen 

  


