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Høringssvar fra Nedre Eiker kommune - forslag til endring i 

opplæringslov og privatskolelov - leksehjelp, skyss og politiattest  
 

Vi viser til brevet fra Kunnskapsdepartementet vedrørende ovennevnte høring. 

Nedre Eiker kommune gir i all hovedsak sin tilslutning til forslaget.  

Vi har imidlertid noen bemerkninger, viser her til hovedpunkt i høringsnotatet  

 

2. Plikt for skoleeier til å tilby gratis leksehjelp til elever på 1.-4. årstrinn. 

 

Det er vår oppfatning at den foreslåtte leksehjelpsordning bør organiseres slik at elever med 

rett til skoleskyss også kan benytte seg av tilbudet. I dag er det slik at elever som benytter seg 

av SFO ikke har rett til skoleskyss. I utredningen peker departementet på dette, og overlater til 

kommune/fylkeskommune å finne en løsning innen gjeldende rammer. Vi mener det er 

vesensforskjell på leksehjelp, som er knyttet til skolearbeid, og på SFO som er et fritidstilbud.  

Derfor mener vi det må være en skyssrett knyttet til leksehjelp for de elevene som i 

utgangspunktet har en slik rett i forbindelse med ordinær skolegang. Denne skyssen, som 

annen ordinær skyss, må være et fylkeskommunalt ansvar. Dersom leksehjelpsordningen fører 

til at elevene mister retten til skoleskyss fordi de benytter seg av retten til leksehjelp, vil det i 

praksis føre til at ordningen ikke blir gratis og tilgjengelig for alle. Slik forskjellsbehandling 

kan vi ikke ha innen et tilbud som vel er ment å øke utbyttet av skolegangen for alle elevene 

som ønsker det. 

 

3. Rett til skyss for funksjonshemmede til/fra skolefritidsordningen.  

 

Vi synes det er gledelig at § 7.3 også utvides til å gjelde til/fra SFO for funksjonshemmede, 

midlertidig skadde og syke, og viser til begrunnelsene i notatet. På lokalt hold har vi lenge sett 

behovet for denne lovendringen. Skyssen må være fylkeskommunen sitt ansvar, som for skyss 

etter § 7.3 i dag. 

Vi mener lovforslaget kunne gått lenger og gitt rett til denne skyssen i skolens ferier også. 

Behovet det pekes på er neppe mindre i feriene og de fleste SFO-ordninger har åpent i for 

eksempel høst- og vinterferier. 
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