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HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG 

PRIVATSKOLELOV 

LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST 

 
Sørum kommune har besluttet å gi en administrativ høring på forslaget til endring i opplæringslova om 

leksehjelp, skyss og politiattest.  

Høringen har vært behandlet i ledermøtet (rektorkollegiet) den 16.12.2009. og vil bli referert i Oppvekstutvalget 

den 20.01.2010. 

Konklusjonen var at departementets vurderinger er grundige og gir et bilde av situasjonen som kan støttes av 

Sørum kommune. Rektorene var særlig opptatt av at leksehjelp bør gis på skolen, eventuelt i regi av SFO. Det bør 
være en pedagog som organiserer leksehjelpen. Tilbudet må være fleksibelt slik at de som har mest behov får 

mest hjelp. Tilbudet må forplikte deltakerne slik at de som får tilbudet møter opp. Spørsmålet om skyss i 

forbindelse med leksehjelp kan bli en utfordring. 

 

 

 

Sørum kommune støtter forslaget fra kunnskapsdepartementet om følgende endringer i 

opplæringsloven 
 

 Innføre plikt for skoleeier til å tilby elever i 1.-4. årstrinn leksehjelp. 

 Innføre rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen 

 Innføre krav om politiattest ved tilsetting i musikk og kulturskoler 

 Endring i opplæringslovens §13-7 sjette ledd (tekniske endringer) 

 
 

 
 

 

 
Med hilsen 

 

 

 
Torbjørg Joramo Pleym 

Seksjonsleder 

 
 

 

Vedlegg: Saksframlegg 
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Saksfremlegg 
 

Arkivsak: 09/4588-2   

Sakstittel:  HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOV OG 

PRIVATSKOLELOV LEKSEHJELP, SKYSS OG POLITIATTEST 

K-kode: B00 &13 

Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym 

 

 

Innstilling: 
 

Sørum kommune støtter forslaget fra kunnskapsdepartementet om følgende endringer i opplæringsloven 

 

 Innføre plikt for skoleeier til å tilby elever i 1.-4. årstrinn leksehjelp. 

 Innføre rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen 

 Innføre krav om politiattest ved tilsetting i musikk og kulturskoler 

 Endring i opplæringslovens §13-7 sjette ledd (tekniske endringer) 

 

 

For saker som skal videre til kommunestyret, kan innstillingsutvalgene oppnevne en saksordfører. 

 

 Kunnskapsdepartementet har sendt forslag om endringer i lov 17.juli 1998 nr.61 om grunnskolen 

og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og forslag til endringer i lov 4. Juli 2003 nr 84 

om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova) på høring. Ø/A vurderte den 

02.12.2009 at Sørum kommune gir en administrativ høringsuttalelse i forhold til de foreslåtte 

endringene i opplæringslova. Uttalelsen refereres i O/U. 

 

Vedlegg: Ingen 

 

 

Andre dokumenter, som ikke er vedlagt: 

 Lov 17.juli 1998 nr.61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 

 

Saksutredning: 
 

 

Bakgrunn for saken: 

Kunnskapsdepartementet legger fram forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleleoven.  

 

Forslagene omfatter følgende endringer: 

 Innføre plikt for skoleeier til å tilby elever i 1.-4. årstrinn leksehjelp. 

 Innføre rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen 

 Innføre krav om politiattest ved tilsetting i musikk og kulturskoler 

 Endring i opplæringslovens §13-7 sjette ledd (tekniske endringer) 

 

 

Bakgrunnen for forslaget om gratis leksehjelp til elever i 1.-4. årstrinn er St.meld.nr 31 (2007-2008) 

Kvalitet i skolen, hvor det fremheves hvor viktig det er at opplæringen i fag, leksehjelp og daglig fysisk 

aktivitet blir styrket. Skolens rolle som verktøy for sosial utgjevning må styrkes. Alle elver bør derfor 

gis tilbud om leksehjelp. 



 

Bakgrunnen for forslaget om rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen er 

behandlingen av St.meld.nr 25 (2005-2006) Mestring, muligheter og mening, hvor flertallet i Helse- og 

omsorgskommiteen i sin innstilling til Stortinget ba regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med 

forslag til løsning for hvordan et tilfredstillende skolefrititdstilbud for barn med funksjonshemminger 

kan sikres i hele utdanningsløpet. 

 

Bakgrunnen for forslaget om at det skal stilles krav om politiattest ved tilsetting i musikk og 

kulturskolen er at det kreves politiattest ved ansettelse av personale i grunnskole og videregående 

opplæring. Disse bestemmelsene ble tatt inn i loven da det ble innført skolestart for 6-åringer i 1997. 

Politiattest skal også kreves ved tilsetting i skolefritidsordninger og i private skoler. 

  

Endringen i opplæringslovens §13-7 sjette ledd er av teksnisk karakter for å sikre forståelsen av loven 

på dette området. Departementet tar derfor sikte på å gjøre disse endringene uten ytterligere høring. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

 

Det er bevilget midler til leksehjelp i Prp.1 S (2009-2010). Bevilgningen gjelder til sammen åtte timer 

gratis leksehjelp etter obligatorisk skoletid per uke for 1. til 4. årstrinn, i gjennomsnitt to timer per uke 

for hvert av disse trinnene. Dette vil være et målrettet tiltak for elever og foreldre som ønsker støtte i 

læringen. Det vil også være i tråd med strategien om tildlig innsats for bedre læring. 

 

Departementet vurderer at leksehjelpstilbudet skal være gratis for elevene og det skal være frivillig å 

delta. Det foreslås at tilbudet administrativt underlegges rektors ledelse, men skoleeier foreslås for øvrig 

til å stå fritt til å organisere leksehjelpstilbudet slik de mener er mest hensiktsmessig. Det antas at dette 

innebærer at leksehjelpstilbudet blir lagt til skolefritidsordningen. Skoleeier vil være ansvarlig for 

leksehjelpstilbudet. 

 

Departementet ser det ikke som naturlig å innføre en rett til skyss etter et tilbud om leksehjelp der 

tilbudet er frivillig. Det vil likevel kunne bli slik at elever ønsker skyss etter leksehjelptilbudet i stedet 

for etter skolen. Departementet mener fylkeskommunene/kommunene her må finne praktiske løsninger 

på dette. 

 

Opplæringsloven gir etter § 7-3 elever som har behov for skyss på grunn av funsksjonshemming, 

midlertidig skade eller sykdom, rett til fri skolesyss uavhengig av avstand mellom hjem og skole. Denne 

retten til fri skoleskyss gjelder ikke til og fra skolefritidsordning. Departementet er opptatt av å fjerne 

barrierer som hindrer barn med nedsatt funksjonsevne å delta i skolefritidsordningen på lik linje med 

funksjonsfriske barn. 

 

Departementet foreslår også at barn som har rett til reisefølge til og fra skolen også skal ha denne retten 

ved en eventuell innføring av rett til og fra skolefritidsordningen. 

 

Kommunen er ikke forpliktet til å gi tilbud om skolefritidsordning i skolens ferier.  

Departementets forslag om rett itl skyss omfatter derfor ikke skyss til og fra et eventuelt tilbud om 

skolefritidsordning i skolens ferier.  

 

Når det gjelder forslaget om å innføre krav om politiattest ved ansettelse i musikk og kulturskoler ser 

Departementet det som ulogisk og urimelig at sikerheten til elevene i musikk- og kulturskolen ikke er 

ivaretatt på samme måte som elevene i grunnskoler, skolefritidsordningerog videregående opplæring.. 

 



 

Forhold til eksisterende plandokumenter: 

Det finnes ingen gjeldende bestemmelser om rett til leksehjelp i opplæringsloven. 

 

Opplæringsloven har i dag ingen bestemmelse om rett til skyss til og fra skolefritidsordningen.  

 

Opplæringslovens bestemmelser om politiattest er ikke gjort gjeldende for ansettelser ved musikk- og 

kulturskoler.jfr. opplæringslovens § 13-6. Departementet kan heller ikke se andre bestemmelser som 

kan brukes for å kreve politiattest i disse tilfellene. 

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Drift, vedlikehold: 

Utgiftene til leksehjelp er foreslått kompensert i Prp. 1 S (2009-2010). Midlene vil bli lagt inn i 

rammetilskuddet til kommunen. Det er også tatt høyde for at pedagogisk personale kan bistå i 

forbindelse med organsieringen.  

 

 

Bemanningskonsekvenser: 

Hvis endringene gjennomføres vil det bli behov for å tilsette personale som skal gi leksehjelp. 

 

Uttalelse fra andre utvalg: 

Skal saken før den politiske behandlingen oversendes for uttalelse til: 

 Eldrerådet (ja/nei)? nei 

 Rådet for funksjonshemmede (ja/nei)? nei 

 Barns og unges kommunestyre/arbeidsutvalget (ja/nei)? nei 

 Andre råd/utvalg – I tilfelle hvilke(t)?  

 

Alternative løsninger: 

Det er en alternativ løsning å ikke støtte de foreslåtte  endringer i opplæringsloven. 

 

Vurdering: 

Høringen har vært behandlet i ledermøtet (rektorkollegiet) den 16.12.2009.  

Konklusjonen var at departementets vurderinger er grunndige og gir et bilde av situasjonen som kan 

støttes av Sørum kommune. Rektorene var særlig opptatt av at leksehjelp bør gis på skolen eventuelt i 

regi av SFO. Det bør være en pedagog som organiserer leksehjelpen. Tilbudet må være fleksibelt slik at 

de som har mest behov får mest hjelp. Tilbudet må forplikte deltakerne slik at de som får tilbudet møter 

opp. Spørsmålet om skyss i forbindelse med leksehjelp kan bli en utfordring. 

 

 

 

Utskrift av saken til: 

 Oppvekstutvalget 

 Virksomhetlederne i GSK 

 

Sørumsand, den 29.12.2009 

Seksjonsleder:  

Torbjørg Joramo Pleym 
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