
HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN 

OG PRIVATSKOLELOVEN NY § 13-7A OG § 7-3 NYTT ANNET LEDD 

 

 

Uttalelse til ny § 13-7a  

 

 

1. Bakgrunnen for lovforslaget 

 

Det vises til at viktige målsettinger i skolen er økt læring, bedre trivsel og helse for alle 

elever slik at skolen kan bidra til å utjevne sosiale forskjeller. Skolens rolle som verktøy 

for sosial utjevning må styrkes, og at alle elever derfor bør gis tilbud om leksehjelp med til 

sammen 8 timer pr. uke  på 1. – 4. årstrinn; i gjennomsnitt 2 timer/uke på hvert av 

årstrinnene. 

 

 

2. Uttalelse 

 

Realiteten i forslaget til denne endringen i Opplæringsloven er at staten signaliserer 

viktige og riktige målsettinger for skolen uten å ta fullt ansvar for gjennomføringen. Dette 

begrunnes med følgende: 

 

a) Leksehjelpen/hjelp til skolearbeidet er ikke en del av grunnopplæringen, men en 

frivillig ordning som kommunene pålegges å tilby. 

 

Vår vurdering er at det er fare for at hjelpen dermed ikke blir tatt i bruk av de elevene 

som har størst behov, dvs elever som har fagvansker og elever med lavere 

sosioøkonomisk bakgrunn, hvor betydningen av skole ikke blir klart signalisert fra 

foreldrene. 

  

b) Når leksehjelpen ikke er en del av grunnskoleopplæringen og dermed heller ikke 

hjemler rett til skoleskyss vil tilbudet være lite tilpasset kommuner på landet der en 

stor andel av elevene er avhengige av skoleskyss. Det nevnes at for to av våre 

kommuner er det snakk om skyssprosent på vel 60 % i den ene og ca 70 % i den 

andre.  

Kommuner på landet som ønsker å gi et kvalitativt godt leksehjelptilbud blir påført 

ekstra kostnader uten at staten kompenserer for dette. I realiteten betyr det at det kan 

gå ut over den lovfestende grunnskoleopplæringen fordi skysskostnader må tas av 

ordinært skolebudsjett. 

 

c) Det er i den økonomiske kompensasjonen tatt høyde for fagarbeiderlønn. Dette er etter 

vår vurdering en for dårlig kompetanse for å sikre et kvalitativt godt tilbud i 

leksehjelpordningen. Det er heller ikke avsatt ressurser til nødvendig samarbeid 

mellom lærerne på aktuelle trinn og leksehjelperne. Det er ikke tilstrekkelig at 

ordningen administrativt er underlagt rektor. 

 

Konklusjon:  

 

Ordningen med leksehjelp for 1. – 4. årstrinn kan muligens være ett av flere aktuelle tiltak for 

å nå skolens målsettinger. Slik ordningen nå foreslås organisert og finansiert har en ingen 



garanti for at den når de målgrupper som trenger den best, og finansieringen er slik at det vil 

bli et dårligere tilbud for elever som er avhengig av skoleskyss. Leksehjelpordningen må 

dessuten drives av pedagoger for å gi god effekt. 

 

Når det gjelder høringsutkastet til § 7-3 nytt annet ledd har vi ingen kommentarer. 

 

 

 

Dokka den 17.12.09 

 

 

For de skoleansvarlige i Østre Toten, Vestre Toten, Søndre Land og Nordre Land kommuner 

 

 

Aage Sandlie 

Kommunalsjef Nordre Land kommune 

 

 


