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Høringssvar: Forslag til endring i opplæringsloven og privatskoleloven - Leksehjelp, 

skyss for funksjonshemmede og politiattest 
 
Skatval FAU kommenterer i dette svaret kun pkt. 2 ”Plikt for skoleeier å tilby elever 
leksehjelp”. Vi finner det meget positivt at det innføres en plikt for skoleeier å tilby 
leksehjelp til elever på 1. til 4. trinn, og at det er foreslått å bevilge midler til å 
gjennomføre dette.  
 
Vi synes likevel at det er uheldig at ikke skoleeier plikter å tilby skoleskyss til elevene 
etter endt leksehjelp, siden det er foreslått at leksehjelpen skal skje etter skoletid. Det står 
i pkt. 2.4, siste avsnitt, at ”Departementet legger til grunn at kommunene og 
fylkeskommunene finner praktiske løsninger på skyss i forbindelse med leksehjelpen. 
Eventuelle merkostnader knyttet til dette dekkes innenfor kommunens og 
fylkeskommunens gjeldende budsjettrammer”. Stjørdal kommune er en vidstrakt 
kommune med mange grendeskoler og lange avstander. Mange av kommunens elever er 
derfor avhengig av buss. Dette gjelder ikke minst de yngste elevene. Noen veier er også 
sterkt trafikkerte (E6 og E14), noe som gjør at busstransport til og fra skolen er helt 
nødvendig for mange selv om de ikke bor så langt unna skolen. I tillegg sliter kommunen 
med trang økonomi, spesielt innefor skolesektoren, og vi foreldre er bekymret for at 
kommunen og fylkeskommunen kan velge å ikke tilby gode løsninger for de elevene som 
er avhengig av skyss for å kunne benytte seg av retten til leksehjelp. 
 
Vårt forslag til endring i pkt. 2 går på at de elevene som i dag omfattes av 
fylkeskommunens rett til gratis skoleskyss og kommunens rett til gratis skoleskyss på 
grunn av farlig skolevei, også gis rett til gratis skoleskyss etter endt leksehjelp. 
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