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Høring - forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven: Leksehjelp, skyss for 

funksjonshemmede og politiattest 

 

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede har fått på høring forslag til endringer i 

opplæringsloven og privatskoleloven. Rådet støtter forslagene som fremmes, men vil anbefale noen 

presiseringer og endringer. 

 

Leksehjelp 

Rådet støtter forslaget om frivillig leksehjelp etter skoletid. Rådet er opptatt av at det må stilles krav om 

kompetanse til de som skal stå for hjelpen. Per i dag blir mange elever med behov for 

spesialundervisning tildelt personale som ikke har nødvendig pedagogisk kompetanse til å undervise 

dem. Rådet antar at mange av de elevene som vil benytte seg av et tilbud om leksehjelp nettopp tilhører 

disse gruppene. For at ekstra leksehjelp skal bidra til å realisere alle elevers potensial, må de som skal 

yte leksehjelpen ha nødvendig kunnskap om pedagogiske virkemidler og elevenes hjelpemidler, for 

eksempel digitale læremidler som brukes av blinde og svaksynte. Rådet ber derfor departementet 

innarbeide et krav om kompetanse i lovforslaget. 

 

Departementet skriver at alle elever som ønsker det, skal ha mulighet til å delta på leksehjelpen. Rådet 

vil i den sammenheng påpeke viktigheten av at det fysiske miljøet er utformet slik at det er tilgjenglig 

for elever med funksjonsnedsettelser. Departementet skriver at skolen vil få stor frihet til å avgjøre hvor 

og hvordan leksehjelpen ytes. Leksehjelpen som gis vil derfor ifølge departementets forslag ofte gis i 

SFOs lokaler. Disse lokalene er ikke nødvendigvis tilgjenglige, selv om skolen er det. Eventuelle særlige 

tilpassinger i klasserommet til en enkeltelev kan også være vanskelig å overføre til et annet lokale. Rådet 

ber departementet innarbeide en presisering i lovforslaget om at lokaler som skal brukes til leksehjelp er 

tilgjenglige og tilpasset for alle.  
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Skyss for funksjonshemmede 

Rådet støtter forslaget om skyss til og fra SFO. Dette vil gi elever med funksjonsnedsettelser en bedre 

mulighet til å bli inkludert i kameratfellesskapet på skolen. Rådet støtter derimot ikke forslaget om å 

begrense retten til skyss slik at retten ikke gjelder i skolens ferier. Rådet mener gratis skyss må være en 

del av det totale SFO tilbudet. Tilbyr en kommune SFO i skolens ferier må de og fylkeskommunen også 

være pliktig til å gi skyss. Det vil si at dersom SFO har åpent i perioder der skolen har stengt 

(sommerferie, vinterferie etc.), må det også tilbys skyss i disse periodene. For å oppleve inkludering 

med elevfellesskapet må elever med funksjonsnedsettelser være tilstede på arenaer der deres 

klassekamerater er. Å bidra til at elever med funksjonsnedsettelser ikke deltar i relativt lange perioder 

sammen med sine venner fører ikke til inkludering. 

Rådet ber departementet om å fjerne annet ledd annet punktum i § 7-3 i lovforslaget. 

 

Politiattest 

Rådet støtter forslaget om å innføre krav til politiattest for tilsatte i musikk- og kulturskolene, slik det er 

i den ordinære skolen. Rådet minner om at politiattest ikke reduserer behovet for gode ansettelses- og 

oppfølgingsrutiner. 
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Henning Aanes       Anny Skarstein 
rådsleder       sekretariatsleder 
 


