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Høring- forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov- leksehjelp, skyss og 

politiattest 
     

Skolenes landsforbund har følgende merknader til høringsforslaget: 

 

Leksehjelp: 
 

• Skolenes landsforbund er helt enig i forslaget om å innføre gratis leksehjelp på 1.-4. årstrinn.. 
Leksehjelpen må imidlertid ikke få karakter av å være en hjelp kun til svake elever. Vi viser i 
den forbindelse til Departementets vurderinger punkt 2.3, der det står: Departementet mener et 

tilbud om leksehjelp for elever på 1.-  4. årstrinn vil være et virkemiddel for å stimulere svake 

elever….. 
 

Dette skal være et tilbud for alle elever og må markedsføres på den måten. Noe annet vil føre 
til stigmatisering av dem som velger å benytte seg av tilbudet. 
 

• Hvis dette skal være et reelt tilbud til alle elever, må elever som ellers har rett til skoleskyss, ha 
samme rett til skoleskyss etter at leksetimen er over. Dette må komme fram i lovverket. Hvis 
det overlates til skoleeiers skjønn, vil det føre til at tilbudet bare omfattes dem som bor i 
ressurssterke kommuner som har råd til å tilby utvidet skoleskyss, eller har ressurssterke 
foreldre som kan ordne transport på annen måte. 

 

• Det må være kvalifisert personale til stede dersom alle skal få tilpasset hjelpen til sitt behov 
Det må derfor komme fram i forskrifts form hvilke kvalifikasjoner leksehjelperne må inneha. 

 

Skyss: 
 

• Skolenes landsforbund er helt enig i forslaget om gratis skyss til/ fra SFO for elever med 
funksjonshemminger, midlertidig skade eller sykdom. 

 

• Retten til gratis skyss for disse elevene må også omfatte skolens ferie. Som det kommer fram i 
Rambølls rapport, er manglende transportmuligheter en av de hyppigst oppgitte årsaker til at 
barn og unge med nedsatt funksjonsevne ikke benytter seg av ulike fritidstilbud, inklusive 
skolefritidsordning. Det vil også gjøre flere foreldre i stand til å være i full jobb. 
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