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Høringsuttalelse forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven 

 

Forslaget til endringer har vært drøftet ved de enkelte skolene og på rektormøte for de 4 katolske 

skolene i Norge, St. Franciskus (Arendal), St. Paul (Bergen), St. Eystein (Bodø) og St. Sunniva 

(Oslo). Alle er 1 – 10 skoler som også har skolefritidsordning. 

 

Leksehjelp 
 

De katolske skolene støtter forslag om gratis leksehjelp for elever etter skoletid. 
 

Vi vil imidlertid peke på at leksehjelp er like berettiget for eldre elever som de som går i 1. – 4. 

årstrinn og ber om at også dette kan vurderes. De fleste elever i 1. – 4. klasse deltar i 

skolefritidsordning og vil ofte ha et tilfredsstillende tilbud der. Om det gis øremerkede tilskudd 

til leksehjelp, bør den enkelte skole ha mulighet til å gi slikt tilbud til de elever som trenger dette 

mest – også elever på høyere årstrinn. 

 

Samtidig som våre skoler støtter forslag om leksehjelp, vil vi også understreke foreldrenes rolle 

og ansvar i opplæring og oppdragelse og at dette forholdet ikke må gjøres uklart. 

 

Slik vi oppfatter forslaget, er den økonomiske situasjonen for private skoler ikke tilstrekkelig 

avklart. Kommunene kan velge å organisere leksehjelp enten som SFO eller skole. Skal dette 

være et tilbud skoleeier har plikt gi, må det organiseres som skole dersom kostnadene skal gi 

virkning for tilskuddet til private skoler. 

 

Skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen. 
 

De katolske skolene støtter forslaget om rett til skoleskyss for funksjonshemmede elever.  

Vi har ved en rekke anledninger opplevd manglene rett til skoleskyss for funksjonshemmede 

elever i SFO som et problem. 

 

 

Med hilsen 
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