
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Oppvekst 
Postboks 158, Sentrum 

3701 Skien 

Besøk: Kongensgate 31 

 

Høring: forslag til endringer i opplæringsloven 
 
 
Skien kommune høres på forslag til endring i opplæringslova: 
 
Kommuner og fylkeskommuner kan tilby grunnskoleopplæring til dei som har rett til vidaregåande 
opplæring etter §3-1, men som har behov for meir grunnskoleopplæring for å kunne fullføre 
vidaregåande opplæring. 

 
Gjeldende rett er at man kun kan tilby opplæring etter ordinær grunnskoleopplæring dersom vitnemål 
ikke er skrevet ut, eller dersom eleven ikke mottar nye karakterer. Skien kommune støtter 
departementets forslag om en ny mulighet for kommuner og fylkeskommuner til å til tilby mer 
grunnskoleopplæring etter opplæringsloven §4A-1 til ungdommer som har rett til videregående 
opplæring etter opplæringsloven §3-1, og som skoleeier mener har behov for mer grunnskoleopplæring 
for å kunne fullføre videregående opplæring. 
 
Et slikt tilbud vil kunne styrke de elever som har rett til å starte i videregående opplæring, men har for 
svake faglige forutsetninger til å kunne gjennomføre hele skoleløpet. Dette er et tiltak som kan hindre 
frafall og gi bedre gjennomføring i videregående opplæring, særlig blant minoritetsspråklige ungdommer 
med kort botid i Norge. 
 
Skien kommune mener at utvidelse av virkeområdet i Oppll.§4A-1, er et riktig tiltak for å kunne gi denne 
elevgruppen et tilbud med høyt læringstrykk og stor oppmerksomhet når det gjelder norskferdigheter. Et 
slikt tilbud kan gi deltakerne mulighet til å kunne forbedre grunnskolevitnemålet og dermed kunne 
påvirke deres mulighet til å komme inn på det utdanningsprogrammet de ønsker seg. Det er også 
viktig at elevene med dette, ikke bruker av sin rett til tre års videregående opplæring. (Oppll.§3-1). 
 
Forsøksprosjektet i Vestfold har vist gode resultater. Det er registrert betydelige lavere frafall og lavere 
omvalgsprosent blant elver som har deltatt i ordningen. Forsøket er et tett samarbeid mellom kommune 
og fylkeskommune, hvor grunnskoleopplæringen foregår på en videregående skole og både kommunen 
og fylkeskommunen har finansiert ordningen og tilbudt lærerressurser. Skien kommune oppfatter at det 
er viktig å ta til seg disse erfaringene fra dette forsøksprosjektet. 
 
For mange av elevene i denne målgruppen vil økonomi være en viktig faktor for gjennomføring. Skien 
kommune er enig i at tilbudet skal være frivillig og gratis for deltakerne. Kostnadene som skoleeier påtar 
seg ved et slikt tilbud, kan samfunnet som helhet tjene på senere. Reduksjon i frafall og at flere 
gjennomfører videregående opplæring, kan redusere omfanget av bruken av offentlig trygde- og 
stønadsordninger.  
 
Kommunen stiller seg tvilende til forslag om at deltakerne i tilbudet om mer grunnskoleopplæring ikke 
skal ha rett til utdanningsstøtte. Det kan by på store økonomiske utfordringer for deltakerne og kan 
dermed avskrekke dem fra å søke seg inn på et tilbud de har behov for og støtter ikke dette. 
 
Høringen er politisk behandlet i Hovedutvalg for Oppvekst. 
 
 


