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Høring - Forslag til endring i opplæringslov og privatskolelov - Leksehjelp, 

Skyss og Politiattest 

 

1 Plikt for skoleeier til å tilby leksehjelp 

 

I høringsnotatet viser Kunnskapsdepartementet til St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen 

som framhever at det er viktig å styrke opplæringa i fag, leksehjelp og fysisk aktivitet. På 

bakgrunn av dette foreslår departementet å innføre en plikt for kommunen til å tilby 8 timer per 

uke gratis leksehjelp etter obligatorisk skoletid for 1. – 4. trinn. Tilbudet skal være frivillig, men 

elevene skal ha rett til å delta. Hensikten er å stimulere svake elever til bedre gjennomføring av 

videregående opplæring seinere i utdanningsløpet og styrke skolens rolle som verktøy for sosial 

utjevning. 

 

Tjeldsund kommune er positive til intensjonen om å innføre leksehjelp på 1. – 4. årstrinn for å 

hjelpe elever som trenger det, i tråd med prinsippene om tidlig innsats.  

Det kan reises berettiget tvil om et frivillig tilbud om gratis leksehjelp vil nå de elevene som 

trenger det mest, slik målsettingen med tiltaket er. Leksehjelp – inkludert hjelp til skolearbeid 

uavhengig av om en har lekser eller ikke – kunne alternativt ha inngått i en ordinær 

timetallsutvidelse som en del av den ordinære grunnskoleopplæringa med kvalifiserte lærere 

som ansvarlige for timene. Da vil en lettere kunne nå de elevene som har størst behov og sikre 

kvaliteten i tilbudet gjennom bruk av lærere med godkjent faglig og pedagogisk kompetanse. 

 

Tjeldsund kommune vil imidlertid presisere at leksehjelp først og fremst burde tilbys 

klassetrinnene fom 5. klasse og oppover – viktigere jo høyere opp en kommer. Dette på 

bakgrunn av foresattes innspill. Det gjelder særlig faglig innhold i leksene, men også metodisk.  

 

Leksehjelpen slik den nå er tenkt, bør organiseres slik at den bidrar til en styrking av 

skolefritidsordningen. Skolefritidsordningen har blitt redusert mange steder i takt med 

timetallsutvidelsen i grunnskolen. For å sikre at leksehjelpen bidrar til å styrke SFO, må det 

lovfestes at leksehjelp skal være en del av tilbudet i skolefritidsordningen. 

 

 



Tjeldsund kommune støtter at kravet om politiattest må gjelde for den som gir leksehjelp, og 

slutter seg til forslaget om en forskriftshjemmel i opplæringslova og privatskolelova slik at en 

kan gi nærmere forskrifter for leksehjelpordningen.  

 

Tjeldsund kommune mener at når elevene gis rett til leksehjelp, må de også få rett til skyss til og 

fra leksehjelpstimene. Det vil sikre at tilbudet blir likeverdig uavhengig av geografiske forhold. 

Innafor en presset kommunal økonomi vil det gå ut over øvrige velferdstilbud dersom 

merkostnader skal dekkes innafor gjeldende budsjettrammer. Tjeldsund kommune vil derfor 

sterkt motsette seg at lovendring iverksettes uten at nye kostnader kompenseres fullt ut.  

 

 

2 Rett til skyss for funksjonshemmede til og fra skolefritidsordningen 

 

Tjeldsund kommune støtter departementets forslag om å innføre rett til skyss til og fra SFO for 

barn med funksjonshemming og forutsetter samme økonomiske vilkår som ved ordinær 

skoleskyss. 

 

  

3 Krav om politiattest i musikk- og kulturskolen 

 

Tjeldsund kommune er enig i at det er urimelig og ulogisk at det ikke er et krav om politiattest 

for tilsetting i musikk- og kulturskolen på samme måte som i grunnskolen og videregående 

opplæring.  

Vi støtter forslaget om å innta i opplæringslovas bestemmelser om musikk og kulturskoler, § 13-

6, en henvisning til opplæringslovas bestemmelser om politiattest i § 10-9. 
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