
 

HØRING OM FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG 

PRIVATSKOLELOVEN  - SKOLEBYTTE I MOBBESAKER 

Bærum kommunes høringsuttalelse (er lik rådmannens redegjørelse i sak 055/14):  

Kunnskapsdepartementet har sendt ut et forslag til endringer i opplæringsloven og 

privatskoleloven. Forslaget går ut på å presisere at opplæringsloven § 8-1 fjerde ledd og 

privatskoleloven § 3-3 første ledd, om flytting av en elev til en annen skole enn den eleven 

går på, kan anvendes i mobbesaker. Frist for uttalelse er 5. september.  

Bærum kommune vil uttale seg om endringer i opplæringsloven. 

Bakgrunn for forslaget: 

Opplæringsloven gir alle elever en rett til et godt psykososialt miljø, og skolene har en sentral 

rolle i det kontinuerlige arbeidet med å forebygge og bekjempe mobbing og annen krenkende 

atferd. Likevel viser det seg at skolene i enkelte tilfeller ikke klarer å stanse mobbingen til 

tross for mange iverksatte tiltak. Som siste mulighet, kan det være aktuelt å flytte den eleven 

som mobber, til en annen skole. 

Dagens lovtekst, § 8-1 fjerde ledd, gir kommunen (ikke den enkelte skole) anledning til i 

særlige tilfeller å flytte en elev til en annen skole. Det står ikke eksplisitt i opplæringsloven 

eller privatskoleloven at en elev som mobber, kan flyttes til en annens skole, men det fremgår 

i lovens forarbeider at det er adgang til dette.  

Regjeringen er opptatt av hensynet til elever som blir utsatt for mobbing (Sundvolden-

erklæringen: «…sørge for at det er mobberen som bytter skole i mobbesaker der skolebytte er 

eneste løsning»). Forslaget innebærer en utvidelse av lovtekstens fjerde ledd og vil etter 

departementets vurdering gi en viktig signaleffekt og virke preventivt mot mobbing. Det skal 

likevel påpekes at bestemmelsen skal brukes i helt spesielle unntakstilfeller der det ikke finnes 

andre løsninger. 

Forslag til lovtekst: 

Opplæringsloven § 8-1 fjerde ledd (endringer i kursiv): 

«Når omsynet til dei andre elevane tilsier det, kan ein elev i særlege tilfelle flyttast til ein 

annan skole enn den skolen eleven har rett til å gå på etter første leddet. Dette vil blant anna 

gjelde flytting av ein elev som mobbar ein eller fleire medelevar. Før det blir gjort vedtak om 

å flytte ein elev, skal ein ha prøvd andre tiltak. Når det er nødvendig, kan eleven flyttast til ein 

skole utanfor kommunen, men ikkje slik at eleven må flytte ut av heimen eller at skoleskyssen 

blir uforsvarleg lang.» 

Departementet presiserer at hensynet til mobberen også må tas med i vurderingen når vedtak 

på tross av elevens og foresattes vilje blir aktuelt. Barnekonvensjonens krav om å ta hensyn til 

barnets beste, gjelder både for mobberen og mobbeofferet. Departementet viser til motivene 



bak opplæringsloven §8-1 fjerde , nemlig at retten til enkelteleven som flyttes, må vike for 

retten til de andre elevene. Det vil si at hensynet til eleven som mobber, må vike til fordel for 

hensynet til den eller de som ikke får oppfylt retten til et godt psykososialt miljø. 

Når det gjelder praktisering av loven, er det ikke slik at bestemmelsene bare kan brukes til å 

flytte kun en av mobberne, dersom det er flere som mobber. Vilkårene for flytting etter 

bestemmelsene må vurderes for hver enkelt av elevene som mobber. Flere av elevene som 

mobber kan flyttes til annen skole.  

Lovforslaget innebærer at flytting etter bestemmelsene også kan skje i andre tilfeller enn 

mobbing. 

Forslaget innebærer ingen nye plikter eller rettigheter. Det er en presisering av gjeldende rett. 

Departementet mener at forslaget ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser 

for kommunene. Bærum kommune vil likevel påpeke at retten til skoleskyss trer inn ved 

skolebytte, men de økonomiske konsekvensene vil trolig bli minimale for kommunene. 

Kommunens uttalelse høringsuttalelse om endringer i opplæringsloven oversendes 

Kunnskapsdepartementet. 

 

 

 

 


