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Høring – Forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven – 
Leksehjelp, Skyss og Politiattest.  
 
 
2. Plikt for skoleeier til å tilby elever leksehjelp  
 
§ 13-7a – Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp og § 7-1d privatskoleloven  
 
Norges Handikapforbund støtter forslaget om at skolene skal ha plikt til å gi 
leksehjelp på 1. -4.årstrinn.   
Vi tar til etterretning at kommunene står fritt til å organisere dette tilbudet.  
I sammenheng med forslag til endring i opplæringslovens § 7-3, om rett til skyss til og 
fra SFO, finner vi det merkelig at de elevene som benytter seg av dette tilbudet ikke 
skal være sikret skyss, dersom kommunen velger å organisere tilbudet utenfor SFO. 
Det er ikke tilfredsstillende at en henstiller til fylkeskommune/kommune å finne 
praktiske løsninger her. NHF mener at det ikke er noe godt argument at leksehjelp  
ordningen er frivillig. Dersom en vil at ordningen skal være sosialt utjamnende og 
virke inkluderende, må transport til og fra det organiserte tilbudet innlemmes i retten 
til skyss hjemlet i § 7-3.  
 
3. Rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen   
 
NHF har tidligere, og i mange sammenhenger reist problemstillinger om manglende 
rett til skyss for funksjonshemmede til og fra SFO. Funksjonshemmede blir her i 
mange tilfeller ekskludert fra en ordning som er av særlig stor betydning. SFO er en 
viktig sosial arena for funksjonshemmede. NHF er derfor meget positive til at retten i 
§ 13-7 nå endres slik at et viktig hinder for deltakelse i skolefritidsordningen fjernes.  
 
NHF mener at denne retten også må gjelde i de tilfeller hvor kommunen har et SFO 
tilbud i skoleferiene. Mange kommuner har et slikt tilbud. Manglende transporttilbud  
vil ha meget utheldige konsekvenser i det elever med funksjonsnedsettelser 
ekskluderes i disse tilfellene.  
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