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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG 
PRIVATSKOLELOVEN VEDR. LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST 
 
Byrådsavdeling for kultur og utdanning viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet, 
datert 02.11.2009, der Oslo kommune inviteres til å uttale seg om forslag til endringer i 
opplæringsloven og privatskoleloven vedrørende leksehjelp, skyss og politiattest.  
 
Vedlagt oversendes Oslo kommunes høringsuttalelse til saken. Uttalelsen er avgitt og godkjent 
elektronisk av byråden for kultur og utdanning etter delegert myndighet. 
 
En datert og undertegnet versjon av byrådens sak vil bli ettersendt departementet så snart som 
mulig på nyåret. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Per Otto Riis 
fung. seksjonssjef 

Christian Marthinsen 
spesialrådgiver 

  
Godkjent og ekspedert elektronisk 
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HØRING - ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN VEDR. 
LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST 
 
Saksfremstilling:
Kunnskapsdepartementet har i brev, datert 02.11.2009, sendt forslag til endringer i lov 17. juli 
1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringsloven) og forslag til 
endringer i lov 4. juli 2003 nr. 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskoleloven) på 
høring. I høringsnotatet foreslås å: 

  

• Innføre plikt for skoleeier til å tilby elever på 1. - 4. årstrinn leksehjelp 
• Innføre rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen 
• Innføre krav om politiattest ved tilsetting i musikk- og kulturskoler 
• Endre opplæringslovens § 13-7 sjette ledd (tekniske endringer – omtales ikke videre i 

saken) 
  
Endringene foreslås å tre i kraft 1. august 2010. Departementets 
 

høringsfrist er satt til 31.12.2009.  

Departementet foreslår inntatt en bestemmelse i opplæringsloven § 13-7a om at kommunen skal 
ha et tilbud om leksehjelp etter skoletid for elever på 1. – 4. årstrinn. Tilbudet skal være 
læringsstøttende og bidra til økt gjennomføring. Leksehjelpen skal være gratis for elevene og 
deltakelse skal være frivillig, men alle elevene skal ha rett til å delta. Det foreslås at tilbudet 
administrativt legges under rektors ledelse.  

Plikt for skoleeier til å tilby elever leksehjelp  

 
Departementet vil gi utfyllende forskrifter om omfanget av leksehjelpen, dvs. antall timer med 
leksehjelptilbud totalt. I denne sammenheng vil behovet for en nærmere regulering av 
leksehjelptilbudet bli vurdert, herunder om det bør settes krav til kvalifikasjoner for den som gir 
leksehjelpen.  
 

For å inkludere barn med funksjonshemming i skolefritidsordningen, foreslår departementet å 
innføre rett til skyss til og fra skolefritidsordningen for barn med funksjonshemming. Skyssretten 
skal være tilsvarende dagens rett til skyss til og fra skolen for elever med nedsatt funksjonsevne, 
jf. opplæringsloven § 7-3. Departementet foreslår videre en tilføyelse i § 7-4 om reisefølge og 
tilsyn slik at elever som har rett til skyss til og fra skolefritidsordningen også vil ha rett til 
nødvendig reisefølge og til nødvendig tilsyn når det blir ventetid. Departementets forslag om rett 
til skyss omfatter ikke skyss til og skolefritidsordning i skolens ferier. Forslaget om rett til skyss 

Rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen  
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gjelder også dersom kommunen benytter private skolefritidsordninger til å ha et tilbud om 
skolefritidsordning.  
 

Det kreves politiattest ved ansettelse av personer i grunnskole, videregående opplæring og 
skolefritidsordning. Til tross for at musikk- og kulturskoletilbudet er et tilbud regulert i 
opplæringsloven (§ 13-6) og som kommunene er pliktig til å ha, finnes ikke tilsvarende 
bestemmelse om krav til politiattest. Departementet ønsker å styrke elevenes vern, og foreslår på 
den bakgrunn endringer i opplæringsloven slik at det også blir stilt krav om politiattest for ansatte 
ved musikk og kulturskoler.  

Krav om politiattest i musikk- og kulturskolen  

 
Vedtakskompetanse
Uttalelsen avgis av byråden for kultur og utdanning etter delegert fullmakt, jf. bystyrets vedtak 

: 

30.05.2001, sak 218 og byrådets vedtak av 03.07.2001, sak 1360 om behandling av 
høringsuttalelser fra Oslo kommune. 
 
Vedtak
Oslo kommune avgir følgende uttalelse til foreliggende forslag til endringer i opplæringsloven og 
privatskoleloven: 

:  

 
Plikt for skoleeier til å tilby elever leksehjelp  
Oslo kommune støtter intensjonen bak lovendringen. For å sikre at tilbudet blir et virkemiddel for 
å bidra til økt gjennomføring av det 13-årige utdanningsløpet, må det etter Oslo kommunes syn 
stilles kvalitative krav. Leksehjelpen bør derfor gjennomføres av ansatte med lærerkompetanse.   
 
Under pkt 2.7 presiseres at en med leksehjelp mener både hjelp til lekser i tradisjonell forstand og 
hjelp til skolearbeidet for øvrig. For å understreke betydningen av at tilbudet skal ha faglig kvalitet 
og støtte opp under skolearbeidet, foreslår Oslo kommune at tilbudet omtales som ”faglig 
oppfølging og fordypning”, samt at det stilles krav om at dette tilbudet gjennomføres av kvalifisert 
personale. Av dette følger også at det bør legges lærerlønn til grunn i beregningen av økonomisk 
kompensasjon.  
 
Rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen  
Slik Oslo kommune forstår forslaget, vil elevene som omfattes av retten få rett til to transporter 
per dag, uavhengig av om transporten går til/fra skolens undervisningstimer eller om den går 
til/fra skolefritidsordningen. Dette er i tråd med allerede gjeldende praksis i grunnskolen i Oslo. 
Oslo kommune støtter de foreslåtte endringene i opplæringsloven §§7-3 og 7-4. 
 
Departementet ber om høringsinstansenes syn på en eventuell innføring av rett til skyss til og fra 
skolefritidsordning også i skolens ferier. Innføring av en slik rett vil få betydelige økonomiske 
konsekvenser. Dette fordi Oslo kommune inngår avtaler med transportleverandører om kvalitet, 
pris og rutiner for fast transport på elevenes skoledager. Under skolens ferier vil behov og omfang 
imidlertid være redusert og mindre forutsigbart, noe som vil gjøre det vanskelig å få til gode 
avtaler med transportleverandørene. 
 
Krav om politiattest i musikk- og kulturskolen  
Oslo kommune anser det som en styrke for barns rettsikkerhet at kravet om politiattest også gjøres 
gjeldende for tilsatte i musikk- og kulturskolen. Vi ser imidlertid behov for en mer generell 
hjemmel for framleggelse av politiattest. Departementet bør innarbeide en hjemmel i 
opplæringsloven for å kreve politiattest også ved ansettelser til andre arrangementer i regi av 
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skolemyndighetene, og da særlig for Sommerskolen i Oslo. Oslo kommune har siden 2006 tilbudt 
sine elever læringsstøttende aktiviteter i den ordinære skolens sommerferie gjennom dette tilbudet. 
Opplæringsloven § 10-9 gir imidlertid ikke Oslo kommune hjemmel til å kreve politiattest fra den 
som skal tilsettes i Sommerskolen, og kommunen må derfor hvert år søke Politidirektoratet om 
adgang til å kreve politiattest, jfr. strafferegistreringsforskriften § 12 nr. 5. Direktoratet har varslet 
kommunen om at det ikke vil bli gitt hjemmel for å kreve politiattest for de ansatte ved 
Sommerskolen for 2010. Kommunen har bedt direktoratet revurdere sitt standpunkt. Oslo 
kommune vil på denne bakgrunn anmode om at det i forbindelse med de foreslåtte endringene i 
opplæringsloven åpnes for at det kan kreves politiattest ved ansettelser til arrangementer i regi av 
skolemyndighetene, slik som Sommerskolen i Oslo.   
 
 
 
Byrådsavdeling for kultur og utdanning  
 
Torger Ødegaard  
 
 
 
Trykte vedlegg: 2 
Utrykte vedlegg: Ingen   


	Oslo1
	Oslo2
	Byrådens sak


