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Plikt for skoleeier til å tilby leksehjelp

Det blir foreslått fra departementet å tilby 8 timer gratis leksehjelp i uka for 1.-4. årstrinn etter 
skoletid. Hvis timene blir delt likt på trinna, blir det 2 timer på hvert trinn. 
For barn som går i SFO er det enkelt å få til dette. Etter skoletid kan barna da få seg litt mat 
og annen avkobling og så ta fatt på ei økt med leksehjelp senere. Men mange plasser er det en 
god del elever  som ikke går i SFO, og mange har skoleskyss. Disse skal og ha rett på gratis 
leksehjelp. For disse blir det vanskeligere å få til et godt tilbud. Det kan være tungt å starte på 
ei økt med leksehjelp straks etter skoleslutt. Det er heller ikke noe godt tilbud hvis foresatte 
må hente barna selv etter at leksetida er ferdig. Skal dette bli et reelt tilbud til alle, må tida 
legges slik at elevene kan følge skolebuss. 

Departementets begrunnelse for å foreslå dette er blant annet at tilbudet om leksehjelp for 1. – 
4. trinn vil være et virkemiddel for å stimulere svake elever til bedre gjennomføring av 
videregående opplæring senere i utdanningsløpet. For å nå dette målet, kan det hende at elever 
på 5. – 7. har like stort behov for leksehjelp som de som er mindre. Det er derfor ønskelig at 
noe av timene kunne legges på høyere trinn.

Fagarbeiderlønn er lagt til grunn for kostnadsberegning for det som blir lagt inn i 
rammetilskuddet til kommunene, med et påslag på 25% slik at pedagogisk personale kan bistå 
i forbindelse med organisering. Det er ikke sagt noe om gruppestørrelse og voksentetthet det 
er lagt inn kostnader for. Alle elever skal ha rett til å delta. Det må og gjelde de med store 
behov. For disse elevene blir det spørsmål om ekstra bemanning. Det som blir lagt inn i 
ramma til kommunene bør dekke de faktiske utgiftene til ordningen.
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