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Høringsuttalelse – forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov – Leksehjelp, 
skyss og Politiattest  
 
 
Viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 2. november 2009 
 
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er en organisasjon av og for mennesker med 
utviklingshemning. NFU er en sterk tilhenger av en inkluderende skole hvor skolehverdagen 
tilpasses alle elever, uavhengig av funksjonsnedsettelse.  
 
Kommentarer til forslagene 
 
Plikt for skoleeier til å tilby elever leksehjelp 
NFU er bekymret over at departementet ikke har kommet med forslag til hvordan en skal 
sikre at elever med spesialundervisning skal få oppfylt sin rett til å delta på 
leksehjelpstilbudet.  
Det er i dag over 35 000 elever i grunnskolen som mottar spesialundervisning1. NFU mener 
det er opplagt at disse elevene vil ha behov for tilrettelegging dersom en ønsker å sikre at 
elevene skal få økt kunnskap. Når departementet har gjort leksehjelp til en rett for den 
enkelte elev er det nærliggende å tro at de elevene som har mest behov for ekstra hjelp vil 
benytte seg av dette tilbudet. NFU mener at dette fordrer at departementet lovfester at de 
som mottar spesialundervisning, har rett på en leksehjelp som er tilpasset deres individuelle 
behov. Dersom dette ikke gjøres er NFU redd for at tilbudet vil øke avstandene mellom 
elevene med og de uten spesialundervisning.  
 
NFU mener at departementet bør sikre at leksehjelpstilbudet organiseres på en måte som 
sikrere at de elevene som har behov for leksehjelp får et reelt utbytte av dette. 
Erfaringsmessig vil en kommunal frihet når det gjelder organisering av tilbud utover elevens 
rett til grunnskoleopplæring i praksis innebære et tilbud preget av mangelfull faktisk 
kompetanse. Dette mener NFU ikke vil være forenelig med departementets målsetning om at 
”[tilbudet] kan bidra til sosial utjevning gjennom inkludering, bedre rammer for læringsutbytte 
og økt sosial trivsel.”  
 
 
                                                 
1 Grunnskolens informasjonssystem  

http://www.nfunorge.org/


Rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen  
NFU er meget tilfreds over at departementet har foreslått å innføre rett til skyss til og fra 
skolefritidsordningen for barn med funksjonshemninger. Dette er et tiltak som vil gjøre det 
enklere for barn med funksjonshemninger å benytte disse tilbudene på like vilkår som andre 
barn.  
 
Når det gjelder skyss til og fra skolefritidsordningen i skoleferier og på fridager mener NFU at 
denne plikten bør gjelde tilsvarende så lenge skolefritidsordningen er åpen. Konsekvensen 
av at plikten ikke gjaldt tilsvarende i forbindelse med skolens ferier vil være at barn med 
funksjonshemninger ikke vil kunne benytte seg av tilbud i disse periodene.  
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