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Fra:    Wessel Astri Marie [Astri.Marie.Wessel@stjordal.kommune.no]
Sendt:  15. desember 2009 15:05
Til:    Postmottak KD
Emne:   FW: Høring - leksehjelp, skyss og politiattest m.m.
Vedlegg:        Høringsuttalelse Stjørdal kommune.doc

Oversender høringsuttalelse fra Stjørdal kommune - forslag til endringer i opplæringsloven og 
privatskoleloven - med høringsfrist 31.12.09. 

Saken ble behandlet i Komite oppvekst 09.12.09.
Rune Hegge (SV) foreslo omforent Endring pkt 1, første setning  3dje. avsnitt:
Etter …..fleksibelt, tilpasses lokale forhold og at det kan plasseres innenfor skoledagens 
rammer.
Vedtak i Komite oppvekst - 09.12.2009
Stjørdal kommune sender vedlagte høringsuttalelse med den vedtatte endring til 
Kunnskapsdepartementet.

Med hilsen
Astri Wessel
Etatsjef oppvekst og kultur



Høringsuttalelse Stjørdal kommune - endringer i opplæringsloven og privatskoleloven 

 

1. Innføre plikt for skoleeier til å tilby elever på 1.-4. trinn leksehjelp 

Stjørdal kommune støtter forslaget om å innføre plikt for skoleeier til å tilby elever på 1.-
4.trinn leksehjelp, men dette må følges opp med en rett til skyss for disse elevene. Det bør 
også vurderes minstekrav til kvaliteten på tilbudet. 

Hvis alle elever som ønsker det , skal ha mulighet til å delta, må det innføres en rett til skyss . 
Tilbudet skal bidra til sosial utjevning, men foreldre / foresatte med lav sosial profil vil ha 
problem med å kunne kjøre sine barn fra og til leksehjelpa og vil dermed droppe tilbudet. 
Uten rett til skyss vil foreldre / foresatte som bor langt fra skolen måtte ta en merbelastning 
som foreldre / foresatte som bor nær skolen slipper.   

 Vi vil også understreke viktigheten av at tilbudet blir fleksibelt, tilpasses lokale forhold og at 
det kan plasseres innenfor skoledagens lengde. Men vi vil be om at det blir vurdert minstekrav 
til kvaliteten på tilbudet. I den sammenheng vil det være av stor betydning hvilke krav om 
kompetanse som stilles til ansatte og hvilke ressurser som stilles til rådighet fra kommunen. 
For kommuner med stram økonomi vil dette bli en utfordring, så vi ber staten vurdere 
øremerking eller annen finansiering. 

 

2. Innføre rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen 

Stjørdal kommune støtter forslaget. På vegne av foreldre som har kjempet for dette i en 
årrekke vil vi uttrykke stor  glede for at dette endelig blir realisert. 

 

3. Innføre krav om politiattest ved tilsetting i musikk - og kulturskoler. 

Stjørdal kommune støtter forslaget. 

 

4. Endring i opplæringslovens § 13-7 sjette ledd 

Stjørdal kommune støtter forslaget  
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