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Behandling: 

Saksnr Utvalg Dato 

007/14 
 

Komité for kultur og oppvekst 20.01.2014 

 

 

Rådmannens innstilling: 

Ålesund kommune slutter seg til departementets forslag til endring i opplæringsloven og 

privatskoleloven, knytta til leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom 

over opplæringspliktig alder, men under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse. 

 

Saksutredninga oversendes Kunnskapsdepartementet sammen med høringsuttalelsen. 

 

 

 

Komité for kultur og oppvekst - 007/14 - vedtak: 

 

Som rådmannens innstilling. 

 

 

 

Behandling: 

 

Votering: 
Alt. votering: 

Lindbecks forslag   6 stemmer 

Rådmannens innstilling 8 stemmer og er vedtatt. 

 

 

Bakgrunn: 
Kunnskapsdepartementet legger fram følgende forslag til lovendringer: 

· Endre bestemmelsen om leksehjelp slik at kommunen/ den private skolen selv kan 

bestemme på hvilke(t) trinn i grunnskolen leksehjelpen skal gis 



· Innføre rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for ungdom over 

opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse 

· Oppheve plikten kommuner og private skoler har til å gi elevene gratis frukt og 

grønnsaker 

Første strekpunkt  

Bestemmelsen om leksehjelp blei innført fra 01.08. 2010 og nedfelt i oppll § 13-7a Plikt for 

kommunen til å ha tilbod om leksehjelp og i forskrift til oppll § 1A-1 Leksehjelp i 

grunnskolen. Kommunene blei med dette forplikta til å gi tilbud om til sammen 8 timer 

leksehjelp på 1. - 4. trinn. 

 

Bakgrunnen for at leksehjelpa blei lagt til de laveste klassetrinna var blant anna å styrke tidlig 

innsats for bedre læring og motvirke at læreutfordringer fikk utvikle seg til store 

lærinsproblemer på lang sikt. Departementet har mottatt innvendinger til ordninga, særlig 

retta mot at leksehjelpordninga er knytta kun til de laveste trinna. I innvendingene hevdes det 

at behovet for leksehjelp er større på høyere klassetrinn enn på lavere trinn.  

 

Disse tilbakemeldingene er departementets begrunnelse for å foreslå endringa i 

opplæringsloven § 13-7a første ledd og i forskrift til opplæringsloven § 1A-1. Endringene 

innebærer at kommunene selv kan fordele de 8 timene med leksehjelp fritt på 1. – 10. trinn. 

Dette skal ivareta muligheten til å foreta lokale vurderinger. 

 

Evaluering av leksehjelpordninga i Ålesund kommune gir tilsvarende tilbakemelding som 

departementet har fått. I tillegg legges det i Ålesund vekt på viktigheten av at foresatte selv 

har ansvar for leksehjelp for de yngste barna, slik at barn og foresatte knytter bånd i forhold til 

skole og skolearbeid. 

 

Andre strekpunkt 

Departementet foreslår i høringa å lovfeste rett til grunnskoleopplæring for ungdom over 

opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som oppholder seg lovlig i landet i påvente av 

å få avgjort søknad om oppholdstillatelse. Denne gruppa kan da eventuelt nyttiggjøre seg 

retten til videregående opplæring seinere. 

Tredje strekpunkt 

Fruktordninga blei innført 01.08. 2008 (Jf. oppll§ 13-5 og forskrift til oppll § 18-2). 

Kommunene skulle etter dette gi alle elever ved ungdomsskoler og kombinerte skoler gratis 

frukt og grønnsaker hver dag.  

 

Departementet foreslår nå å oppheve denne ordninga, med begrunnelse i at det er ei kostbar 

ordning. Regjeringa vil prioritere å bruke disse midlene på andre skoletiltak. 

 

Vurdering og konklusjon: 
Første strekpunkt 

Ålesund kommune støtter denne endringa. Kommunen kjenner seg igjen i begrunnelsene som 

er gitt fra departementets side.  

 

Vi vil i tillegg tilføye at Ålesund kommunes egen evaluering også satte søkelyset på at 

leksehjelp gjennomført med mangelfull bemanning, ikke har vært egna til å oppfylle 

intensjonen om sosial utjevning, snarere tvert imot. Disse utfordringene er kanskje størst på 

de aller laveste trinna. Ved selv å kunne legge leksehjelpa til de klassetrinna en ønsker, får 

kommunen mulighet til å gjøre vurderinger knytta til bemanningsbehov også. 



 

Andre strekpunkt 

Ålesund kommune vil støtte denne endringa. Ei fullverdig grunnskoleopplæring er avgjørende 

for videre utdanning og for et videre liv i kunnskapssamfunnet vårt. Vi opplever at ungdom 

faller fra i den videregående opplæringa. Flere av disse blir gående passive i flere år før de til 

slutt søker om stønad hos NAV. I denne perioden er det stor fare for isolasjon, mangelfull 

kognitiv - og intellektuell utvikling, økt rusproblematikk, svekka gjennomføringsevne, 

negativ utvikling av psykisk helse og utvisking av struktur. Å gi denne elevgruppa denne 

retten, vil innebære å beskjeftige ungdommene på en positiv måte. 

Ålesund kommune mottar i dag tilskudd til grunnskoleopplæring for unge asylsøkere mellom 

16 og 18 år – selv om denne retten ikke er lovfesta i opplæringsloven. At denne retten nå 

lovfestes, vil gi god sammenheng mellom rettigheter og tilskuddsordning for elevgruppa, og 

vil gjøre kommunen i bedre stand til å tilby forutsigbare opplæringstilbud til alle som innehar 

rett. 

Tredje strekpunkt 

Ålesund kommune støtter endringa som er foreslått. Ordninga har gitt skolene utfordringer 

knytta til logistikk og bemanning. Den har kosta mer enn det som har blitt tilført av midler. 

Departementets forslag om å bruke midlene til andre skoletiltak er etter vår mening riktig.  

 

Økonomiske konsekvenser: 
Ingen 

 

Juridiske konsekvenser: 
Ingen 

 

Andre driftsmessige eller organisatoriske konsekvenser: 
Ingen 

 

 

 

Vedlegg: 
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