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Høringsuttalelse fra Nes kommune Akershus: 

Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov – Leksehjelp, Skyss og Politiattest. 

 

 

1. Innledning. 

  Leksehjelpen bør innføres for 1. – 10. trinn. 

 Innføringen kan skje gradvis og bør gjøres obligatorisk som del av skoledagen.  

 

 

2. Plikt for skoleeier til å tilby elever leksehjelp. 

 

Det bør innføres leksehjelp for 1. – 10. trinn som del av skoledagen.  

 

Begrunnelse:  

Tidlig innsats er viktig, men betydningen av leksehjelp oppover i skolealderen må ikke 

undervurderes. Mange foreldres muligheter til å hjelpe elevene med leksene reduseres 

imidlertid etter hvert som de når høyere årstrinn. Effekten av leksehjelp kan derfor øke 

med elevenes alder.  

 

Forskning viser at hjemmelekser antakelig bidrar til å øke forskjellene i elevprestasjoner 

og kan gi flere skoletapere. Ulik grad av foreldrehjelp er en sannsynlig forklaring. Barn 

av foreldre med lavere utdanning får mindre hjelp og må i større grad enn barn av 

foreldre med høyere utdanning klare seg selv. 

 

Fra forskere er det også hevdet at det kan tenkes at konsekvenser av leksehjelp bidrar til å 

øke sosiale forskjeller. Det kan være et signal til foreldre med lavt utdanningsnivå om at 

nå har skolen tatt over alt, mens foreldre med høyt utdanningsnivå vet det er viktig at 

foreldre støtter og hjelper på en god måte, og vil fortsatt gjøre det. 

 

 

 



 Side 2 av 2 

 

Erfaringer med leksehjelp i sfo viser at det kan være en tendens til at elever med stort 

behov for leksehjelp takker nei til det. Det kan derfor være grunnlag for å hevde at 

frivillig leksehjelp kan bidra til å forsterke forskjellene. For å unngå en slik negativ 

konsekvens av leksehjelpen, bør den gjøres obligatorisk som del av skoledagen. 

 

Leksehjelp bør i hovedsak gis av pedagogisk personale. Staten må sørge for full 

kostnadsdekning ved bruk av pedagogisk personale. 

 

Ved å gjøre leksehjelpen obligatorisk, vil en også unngå ev merkostnader for skoleskyss.  

 

 

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

 

Kommunen har ingen merknader til at det innføres rett til skyss for funksjonshemmede til 

og fra skolefritidsordningen. Kommunens skysskostnader antas ikke å endre seg så lenge 

fylkeskommunen har ansvaret for å oppfylle skyssrettigheten, og så lenge retten til skyss 

er begrenset til skoleåret. Hvis retten til skyss skal utvides til å gjelde når 

skolefritidsordningen er åpen i skolenes ferier og fridager, må kommunens utgiftsøkning 

kompenseres ved økte statlige overføringer.   

  

 

 

4. Krav til politiattest i musikk- og kulturskolen. 

 

Krav om politiattest ved ansettelser i musikk- og kulturskolen støttes. Det finnes ingen 

logisk begrunnelse for at musikk- og kulturskolen ikke skal omfattes av samme ordning 

som skole og skolefritidsordning.  
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