
                                         Oslo, 18.12.09 

 

Til 

 

Det Kongelige Kunnskapsdepartement 

 

 

Høring – Forslag til opplæringslov og privatskolelov – Leksehjelp, Skyss og Politiattest. 

 

Vi viser til brev fra Kunnskapsdepartementet av 02.11.09 hvor vi inviteres til å gi en 

høringsuttalelse om forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov – Leksehjelp, Skyss 

og Politiattest.  

 

NSLF har hatt høringsnotatet ute til høring i våre fylkeslag og vår høringsuttalelse baserer seg 

på innspill fra disse og fra diskusjon i vårt sentralstyre.. 

 

  Plikt for skolene til å tilby elever leksehjelp. 

 

  Norsk Skolelederforbund støtter departementets forslag om at kommunen skal ha et tilbud om  

  leksehjelp etter skoletid.  

 

  Tilbudet skal legges administrativt inn under rektors og styrets ledelse. Det mener vi er riktig.  

  Det vil sikre at alle elevene som deltar i leksehjelpen blir tatt vare på. Vi er opptatt av  

  hvordan leksehjelpen organiseres og finansieres.  Vi mener det er viktig å understreke at dette  

  ikke er et pedagogisk opplegg, men et strukturert opplegg rundt elevenes leksearbeid. Det er  

  ikke krav til pedagogisk veiledning, selv om det i finansieringsforslaget er lagt inn 25% til  

  administrasjon slik at det kan legges inn en kostnadsdekning for at pedagogisk personale kan   

  bistå i forbindelse med organiseringen. Vi vil peke på at leksehjelptilbudet vil kunne være  

  vanskelig å delta på for de elever som er avhengig av fellestransport etter skoleslutt. Dersom   

  alle elever som ønsker det skal få delta i tilbudet, kan det bety at leksehjelptilbudet vil føre til  

  økte transportkostnader. 
 

Vi ser at ordningen vil kunne føre til merarbeid for rektor og skoleledelsen, bl.a med hensyn 

til organisering, vikarinnkalling og et større personalansvar. Vi mener det er viktig at tilbudet  

fullfinansiering inkludert tilstrekkelig ledelsesressurs.. 
 

 

Rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen. 

 

Norsk Skolelederforbund støtter departementets forslag, men det må være klare kriterier for 

hvem skyssen skal gjelde for. Dette tilbudet vil bety økte kostnader for både fylkeskommune 

og kommune fordi spesialskyss som nå organiseres til skolen er samordnet og koordinert 

skyss for flere elever. Denne spesialskyssen forutsetter også kostnader til ekstra følge med 

skyssen. Et tilsvarende skysstilbud til SFO vil bety ekstra skyss i to omganger både morgen 

og ettermiddag/kveld. Disse ekstra kostnadene må fullfinansieres fra staten dersom reformen 

skal innføres. 

 

Norsk Skolelederforbund mener at skyssordningen bør begrenses til skoleåret, og ikke til 

skolens ferier. 



 
            Krav om politiattest i musikk- og kulturskolen. 

 
            Norsk Skolelederforbund støtter departementets forslag om at det innføres krav til politiattest  

            for ansatte som skal arbeide i musikk- og kulturskole. Vi mener det er ulogisk at kravet ikke  

            gjelder for denne skoletypen når det gjelder for personer som ansettes i grunnskoler og  

            videregående opplæring. 
 

Endring i opplæringslovens § 13-7 sjette ledd. 

 

Denne endringen er av ren teknisk karakter og Norsk Skolelederforbund støtter forslaget. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

Norsk Skolelederforbund 

 

 

Solveig Hvidsten Dahl                                                             Øyvind Tveitstul 

Forbundsleder                                          Spesialrådgiver 


