
ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

Kunnskapsdepartementet
Postboks 8119 Dep

FYLKESRÅDMANNEN
Opplæringsavdelingen

0032  OSLO 18.12.2009

Deres ref.: 200905344 Saksbehandler:Gudveig Salte
Direkte innvalg: 51 51 66 71Løpenr.

FORSLAG TIL  ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV -
LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST - HØRINGSUTTALELSE

Saksnr. 09/10150-3
46917/09
Arkivnr. A00 &00

Det vises til departementets skriv av 2. november i år i anledning ovennevnte forhold.
Fylkesutvalget hadde høringsnotatet til behandling under sitt møte den 15. desember og i
FU-sak 182/09 ble det gjort følgende vedtak:

"Innføring av plikt for skoleeier å tilby elever på 1.-4. årstrinn leksehjelp

.1 Rogaland fylkeskommune går i mot dette forslaget. Det vil være viktigere å bruke
økte ressurser som avsettes til skolen for å forsterke voksentettheten for 1.-4.
årstrinn, samt å styrke etter- og videreutdanningen av lærerne i skolen.

Dette gjøres best gjennom et aktivt pedagogisk tilbud for 1.-4. årstrinn i skoletiden
slik St.meld. 31 (Kvalitet i skolen) påpeker. Dermed sikrer man at de mestrer de
grunnleggende ferdighetene, samtidig som de får oppfølging av lese-, regne- og
skriveekspertise i skoletiden ved at flere lærere får bedre og mer omfattende videre
— og etterutdanning.

Rogaland fylkeskommune mener at en styrking av den lovfestede
grunnutdanningen er viktigere for at alle elever uansett bakgrunn, skal bli sett og få
tilpasset undervisning. Flere lovfestede rettigheter utover dette vil ta vekk fokus fra
kommunens primæroppgaver innen skole.

.2 Dersom regjeringen likevel innfører ytterligere en kommunal plikt utover dagens
lovfestede rammer, understreker Rogaland fylkeskommune at det må
fullfinansieres.

Leksehjelp bør være et tilbud til alle elever på alle trinn, men det er særlig viktig at
elever med svake skoleprestasjoner blir fanget opp.

Når departementet legger fagarbeiderlønn til grunn for sin beregning av skoleeiers
økte kostnader, handler dette ikke bare om budsjettmidler, men også om å
signalisere en standard for leksehjelptilbudet. Rogaland fylkeskommune mener at
departementet med sitt forslag gir et uheldig signal om ønsket standard. Etter vårt
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Skyss

.3 Rogaland fylkeskommune gir sin tilslutning til forslaget om skyssrett da hensikten er
å legge forholdene til rette for at funksjonshemmede elever skal kunne benytte
SFO-tilbudet på samme vilkår som andre elever. Fylkekommunen finner ikke å
kunne ha en kvalifisert formening om økonomiske og administrative konsekvenser
ved å innføre også rett til skyssordning i undervisningsfrie perioder.

Politiattest

.4 Rogaland fylkeskommune slutter seg til forslaget om innføring av krav om
politiattest ved tilsetting i musikk- og kulturskoler."

Avtrykk av saksprotokoll følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
OPP-stab

skjønn bør dyktige lærere stå for leksehjelpen, helst elevenes kontaktlærere.

s
Gudveig Salte
spesialkonsulent
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OPPLÆRINGSLOV OG PRIVATSKOLELOV LEKSEHJELP,
SKYSS OG POLITIATTEST

Behandling:

Det ble protokollert:

Erlend Jordal H fremmet følgende fellesforslag på vegne av H, FrP, KrF, som alternativ til
innstillingens 1. og 2. avsnitt:

Innføring av plikt for skoleeier å tilby elever på 1.-4. årstrinn leksehjelp

.1 Rogaland fylkeskommune går i mot dette forslaget. Det vil være viktigere å bruke økte
ressurser som avsettes til skolen for å forsterke voksentettheten for 1.-4. årstrinn, samt
å styrke etter- og videreutdanningen av lærerne i skolen.

Dette gjøres best gjennom et aktivt pedagogisk tilbud for 1.-4. årstrinn i skoletiden slik
St.mld 31 (Kvalitet i skolen) påpeker. Dermed sikrer man at de mestrer de
grunnleggende ferdighetene, samtidig som de får oppfølging av lese-, regne- og
skriveekspertise i skoletiden ved at flere lærere får bedre og mer omfattende videre —
og etterutdanning.

Rogaland fylkeskommune mener at en styrking av den lovfestede grunnutdanningen er
viktigere for at alle elever uansett bakgrunn, skal bli sett og få tilpasset undervisning.
Flere lovfestede rettigheter utover dette vil ta vekk fokus fra kommunens
primæroppgaver innen skole.

.2 Dersom regjeringen likevel innfører ytterligere en kommunal plikt utover dagens
lovfestede rammer, understreker Rogaland fylkeskommune at det må fullflnansieres.

Leksehj elp bør være et tilbud til alle elever på alle trinn, men det er særlig viktig at
elever med svake skoleprestasjoner blir fanget opp.

Når departementet legger fagarbeiderlønn til grunn for sin beregning av skoleeiers økte
kostnader, handler dette ikke bare om budsjettmidler, men også om å signalisere en
standard for leksehjelptilbudet. Rogaland fylkeskommune mener at departementet med
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sitt forslag gir et uheldig signal om ønsket standard. Etter vårt skjønn bør dyktige
lærere stå for leksehjelpen, helst elevenes kontaktlærere.

.3 Som innstillingens avsnitt 3

.4 Som innstillingens avsnitt 4

Votering:

Fellesforslaget tiltres med 9 mot 6 stemmer (AP, SP, V, SV) som ble avgitt for innstillingen.

Vedtak:

Innføring av plikt for skoleeier å tilby elever på 1.-4. årstrinn leksehjelp

.1 Rogaland fylkeskommune går i mot dette forslaget. Det vil være viktigere å bruke økte
ressurser som avsettes til skolen for å forsterke voksentettheten for 1.-4. årstrinn, samt
å styrke etter- og videreutdanningen av lærerne i skolen.

Skyss

Dette gjøres best gjennom et aktivt pedagogisk tilbud for 1.-4. årstrinn i skoletiden slik
St.mld 31 (Kvalitet i skolen) påpeker. Dermed sikrer man at de mestrer de
grunnleggende ferdighetene, samtidig som de får oppfølging av lese-, regne- og
skriveekspertise i skoletiden ved at flere lærere får bedre og mer omfattende videre —
og etterutdanning.

Rogaland fylkeskommune mener at en styrking av den lovfestede grunnutdanningen er
viktigere for at alle elever uansett bakgrunn, skal bli sett og få tilpasset undervisning.
Flere lovfestede rettigheter utover dette vil ta vekk fokus fra kommunens
primæroppgaver innen skole.

.2 Dersom regjeringen likevel innfører ytterligere en kommunal plikt utover dagens
lovfestede rammer, understreker Rogaland fylkeskommune at det må fullfinansieres.

Leksehj elp bør være et tilbud til alle elever på alle trinn, men det er særlig viktig at
elever med svake skoleprestasjoner blir fanget opp.

Når departementet legger fagarbeiderlønn til grunn for sin beregning av skoleeiers økte
kostnader, handler dette ikke bare om budsjettmidler, men også om å signalisere en
standard for leksehjelptilbudet. Rogaland fylkeskommune mener at departementet med
sitt forslag gir et uheldig signal om ønsket standard. Etter vårt skjønn bør dyktige
lærere stå for leksehjelpen, helst elevenes kontaktlærere.

.3 Rogaland fylkeskommune gir sin tilslutning til forslaget om skyssrett da hensikten er å
legge forholdene til rette for at funksjonshemmede elever skal kunne benytte SFO-
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Politiattest

tilbudet på samme vilkår som andre elever. Fylkekommunen finner ikke å kunne ha en
kvalifisert formening om økonomiske og administrative konsekvenser ved å innføre
også rett til skyssordning i undervisningsfrie perioder.

.4 Rogaland fylkeskommune slutter seg til forslaget om innføring av krav om politiattest
ved tilsetting i musikk- og kulturskoler.
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