
Høring – Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov- leksehjelp, 

skyss og politiattest. 
 

Bakgrunn 
Invitasjon fra Utdanningsdirektoratet ble mottatt 02.11.09 med høringsfrist 31.12..09.   

Høringen dreier seg om tre punkter til endring i opplæringslova: 

 Innføre plikt for skoleeier til å tilby elever på 1.-4. årstrinn leksehjelp. 

 Innføre rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordning. 

 Innføre krav om politiattest ved tilsetting i musikk- og kulturskoler. 

 Endring i opplæringsloven § 13-7 sjette ledd (tekniske endringer) 

 

Det som er aktuelt å uttale seg mer utfyllende om er kulepunkt 1 som handler om innføring av 

gratis leksehjelp. 

 

Som argumenter for gratis leksehjelp anfører departementet bl.a følgende: 

- ”Viktige målsettinger i skolen er økt læring, bedre trivsel, og helse for alle elever slik 

at skolen kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Skolens rolle som verktøy for sosial 

utjevning må styrkes. Alle elever bør derfor gis tilbud om leksehjelp.” 

Videre sies det om tilbudet om gratis leksehjelp: 

- I tråd med strategien om tidlig innsats for bedre læring 

- Virkemiddel for å stimulere svake elever 

- Tilbudet skal være fleksibelt og tilpasses lokale forhold 

- Timene kan legges på alle trinn eller samles på f.eks to trinn 

- Alle elever som ønsker det skal få delta 

- Kommunen står fritt til å organisere tilbudet slik den mener det er mest 

hensiktsmessig. (kan f.eks tilbys i regi av SFO) 

- Det er skoleeier som er ansvarlig for tilbudet. 

- Rektor er administrativ leder av ordningen. 

-  

 

I forhold til skyss som kan bli en problemstilling i vår kommune sier dep.:” Departementet 

ser det ikke som naturlig å innføre en rett til skyss etter tilbud om leksehjelp der deltakelse 

er frivillig.” Men sier også videre: ”Departementet ser imidlertid at det vil kunne medføre 

visse utfordringer i forhold til at noen elever vil kunne ønske skyss etter leksehjelptilbudet 

i stedet for etter skolen. Dep mener at fylkeskommunen/kommunene her må finne pratiske 

løsninger på dette.” 

 

  

Vurdering 
  

 Gratis leksehjelp: 

 

Gode intensjoner 

Intensjonene i endringen er god. Den er i tråd med strategien ”tidlig innsats for økt læring” og 

skolen som instrument for sosial utjevning. Ordningen kan bidra til et høyere ”læringstrykk” 

og bedre læring. Ordningen vil også være til god hjelp for mange hjem, som av ulike grunner 

har behov for dette.  

 

 



Behov for leksehjelp på 1.-4. trinn 

Vi tenker at behovet for leksehjelp sannsynligvis er størst i 3. og 4. trinn og mener timene vil 

passe best der. På 1. og 2. trinn kan man se for seg at foresatte har god kontroll og oppfølging 

på barnas lekser og øvrige skolearbeid. 

Organisering 
Det enkleste rent organisatorisk er å plassere tilbudet i SFO-ordningen. Det vil medføre at 

skoledagen utvides til 16.30 for de som vil benytte tilbudet. Man kan stille spørsmål om dette 

er pedagogisk forsvarlig.    

Småskoleelevene har fulle skoledager 4 dager i uka. Ved å spre timene over 5 dager vil man 

kunne legge inn leksehjelp innenfor skoledagens rammer.. Konsekvens blir da økt 

skyssbehov.  

Skal gratis leksehjelp bli et reelt valg, og treffe de elevene som mest trenger det, bør timene 

legges slik at det er en skyssmulighet. I et allerede presset budsjett er det vanskelig å se at 

kommunen vil kunne ta på seg dette. Vi er derfor ikke enig i høringsforslaget som legger 

ansvaret for skyssutgiftene på kommunen. Her må staten inn med ekstra midler. I grisgrendte 

kommuner vil skyssbehovet bli en betydelig ”brems” i arbeidet med å få til det best mulig 

faglige opplegget.  

Pedagogisk kvalitet på tilbudet. 

Forslaget legger opp til at det er fagarbeidere som skal gjøre jobben, ikke utdannede 

pedagoger.  Det er lagt inn en ekstra administrasjonsressurs for at pedagoger kan være med å 

tilrettlegge tilbudet. Det er bra, men vi er likevel i tvil om dette er faglig godt nok. For å få en 

god sammenheng mellom skolen øvrige læringsarbeid vil en pedagog vært et betydelig bedre 

faglig tilbud. 

 

 Innføre rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordning: 

Vi er enig i høringsforslaget. 

 

 Innføre krav om politiattest ved tilsetting i musikk- og kulturskoler. 

Vi er enig i høringsforslaget. 

 Endring i opplæringsloven § 13-7 sjette ledd (tekniske endringer) 

Vi tar endringen til etterretning. 

 

Rådmannens forslag til vedtak: 

Kommentarene i saksframlegget gis som uttalelse til høringen ”Forslag til endring i 

opplæringslov og privatskolelov- leksehjelp, skyss og politiattest.” 
 


