
Høringssvar om forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven  

Kulturskoletilbud for elever i 1.-4.trinn 

 

Lier kommune har følgende bemerkninger til høringsforslaget: 

 

2.4 Departementets vurderinger s. 4 

Departementet vil presisere at kommunen må sikre at kulturskoletilbudet blir et reelt tilbud for 

alle elevene på det aktuelle årstrinnet. Dette betyr blant annet at tilbudet ikke kan organiseres 

på en måte som gjør at elevene må velge mellom dette tilbudet og andre tilbud med hjemmel i 

opplæringsloven, for eksempel tilbud om leksehjelp. 

 

Kommentarer: 

Kommuner med mange små skoler med relativt få elever på hver skole får en utfordring. 

Kulturskolelærere må fordele seg på mange skoler, og det kan være en utfordring å kunne 

dekke alle skolene uten at det noen ganger kolliderer med leksehjelp. Av praktiske grunner 

kan det være nødvendig å ha kulturskoletime en eller flere perioder i året på hver skole. For å 

kunne gjennomføre kulturskoletimen kan det hende at elevene må velge mellom leksehjelp og 

kulturskoletime. Vi mener det er for strengt at dette ikke er mulig.  

 

Det er ikke skoleskyss etter leksehjelp og kulturskoletime. Det betyr at elever som ikke går i 

SFO og har skoleskyss ikke har et reelt valg dersom foresatte ikke har anledning til å hente 

dem. 

 

 

 

s.5 

Departementet vil bemerke at dersom kulturskoletilbudet legges inn i SFO-tiden, må det 

sikres at tilbudet er så vel gratis som frivillig. Det må således sikres at alle elever på det 

aktuelle trinnet får tilbud om å delta, uavhengig av om de benytter seg av SFO eller ikke. 

Videre må det sikres at kulturskoletilbudet er gratis og frivillig, også for de av elevene som 

betaler for SFO. 

 

Kommentar: 

De fleste SFO-tilbud har ikke gradert betaling ut fra timer elevene er på SFO. 

Betalingssatsene forholder seg til om barnet både har morgen- og ettermiddags-SFO og 

antall dager barnet benytter seg av SFO-tilbudet. Det som skjer i SFO-tiden bør være gratis 

slik at alle barn kan delta.  

 

 


