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HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVER OG 

PRIVATSKOLELOV- LEKSEHJELP,SKYSS OG POLITIATTEST 

 

Stavanger kommune viser til høringsbrev og høringsnotat med forslag til endringer i 

opplæringsloven og privatskoleloven når det gjelder:  

  

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

 Innføring av rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen  

 Innføring krav om politiattest ved tilsetting i musikk- og kulturskoler  

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

 

Høringsuttalelsen er vedtatt av Stavanger formannskap 03.12.09 (sak 3265/09).  Vi ønsker å avgi 

uttalelse til kulepunkt 1, 2 og 3:  

 

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

1. Stavanger kommune 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 

Stortingsmelding 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. 

Stavanger kommune 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 kommunenes primæroppgaver innen skole. 

2. Dersom regjeringen likevel innfører ytterligere en kommunal plikt utover dagens lovfestede 

rammer, understreker Stavanger kommune 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. I hvilken grad en lykkes med dette har med 

kvaliteten av skolens ”rekrutteringsarbeid” å gjøre, men også med hvordan leksehjelpen blir 

organisert. 
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Når departementet legger fagarbeiderlønn til grunn for sin beregning av skoleeieres økte 

kostnader handler dette ikke bare om budsjettmidler, men også om å signalisere en standard 

for leksehjelptilbudet. 

Stavanger kommune vil mene at departementet med sitt forslag gir et uheldig signal om 

ønsket standard. Etter vårt skjønn bør dyktige lærere stå for leksehjelpen, helst elevenes 

kontaktlærere. 

Den praktiske gjennomføringen av leksehjelpen vil by på utfordringer både for skole og 

foreldre i forhold til hva som er gratis og hva som er betalt tid og hva som er frivillig og hva 

som er obligatorisk. Stavanger kommune vil tro at skolene finner gode løsninger på dette 

etter hvert som en får erfaring med ordningen. 

 

Innføring av rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen  
Stavanger kommune gir sin tilslutning til dette forslaget. Vi vurderer lovendringen som prinsipielt 

viktig i og med at den innebærer en utvidelse av retten til skyss for funksjonshemmede.   

 

Hensikten med å innføre denne skyssordningen vil være at funksjonshemmede elever skal kunne 

benytte SFO-tilbudet på samme vilkår som andre elever. Vi er usikre på om det foreliggende 

forslaget i så måte går langt nok. Spørsmålet om rett til skyss til SFO på skolens undervisningsfrie 

dager raskt vil dukke opp som en aktuell problemstilling. For sin del vil Stavanger kommune 

anbefale innføring av en slik rett.  

 

Når det gjelder økonomiske og administrative konsekvenser ved innføring av skyss i 

undervisningsfrie perioder, vil vi antyde en total merkostnad i størrelsesorden 2 mill. kroner årlig. 

Anslaget er forbundet med betydelig usikkerhet. Dette har sammenheng med at det i hovedsak er 

fylkeskommunen som dekker våre kostnader til skoleskyss. For ordens skyld må det også presiseres 

at de ”undervisningsfrie perioder” for vår del ikke omfatter juli måned. I juli måned får alle elever et 

frittstående ferietilbud med egen påmelding og separat betaling. 

 

Innføring krav om politiattest ved tilsetting i musikk- og kulturskoler  

Stavanger kommune slutter seg til dette forslaget. Vi ser det som helt naturlig at kravet om 

politiattest også omfatter musikk- og kulturskolenes lærere.    

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Per Haarr Eli Gundersen 

direktør skolesjef 

 

 

 Bjarne Roar Birkeland 

 saksbehandler 

 

 

 

 

 

 
 


