
 

 

Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven 
 
Høringsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) 
 

Leksehjelp 

1. FUG er positiv til å åpne for at leksehjelp kan gis på høyre trinn enn 
grunnskolens 1.-4. trinn, og anser at behovet for leksehjelp er størst 
på ungdomstrinnet, der flere foreldre kan føle at de kommer til kort i 
forhold til å kunne bistå eleven. 

2. FUG er skeptisk til en leksehjelpordning som ikke setter krav til 
kompetansen til leksehjelper. Utfordringen er allerede stor i dagens 
ordning, og å åpne for leksehjelp helt opp til ungdomsskoletrinnet 
uten pedagogisk personell anses som uklokt. Målet med leksehjelp 
er tosidig; etablering av gode arbeidsvaner og mulighet for hjelp til 
oppgaveløsning. Uten krav til kompetanse på leksehjelper kan 
ordningen bidra til enda større følelse av manglende mestring for 
eleven. 

3. FUG gjentar sine krav til en god lekse:  
• Leksa skal ta utgangspunkt i kjent stoff. 
• Leksa skal være tilpasset elevenes mestringsnivå. 
• Leksa skal forklares slik at det er tydelig for eleven hva som 

er oppgaven. 
• Eleven må ha blitt motivert for oppgaven. 
• Lærer må gå gjennom og gi tilbakemelding på leksa.  
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Opplæring for ungdom over opplæringspliktig alder som er under 18 
år og som søker om oppholdstillatelse 

FUG er svært positiv til en endring av retten for ungdom over 
opplæringspliktig alder som er under 18 år, som sikrer at også disse får 
utdanning mens de venter på avgjørelse på søknad om oppholdstillatelse. 
 

Frukt og grønnsaker på skolen 

FUG vedtok i sitt prinsippnotat om helse, kosthold og fysisk aktivitet i 
skolen, mai 2013 følgende:  

FUG ønsker at tilbudet om frukt og grønt utvides til å omfatte hele 
grunnskolen. FUG ønsker også at det innføres et daglig sunt måltid for alle 
elever i grunnskolen. Skolen skal medvirke til utjevning av sosiale 
forskjeller. Derfor er det helt nødvendig at måltidene er gratis. 
 
På bakgrunn av dette er FUG negative til forslag om å avvikle ordningen 
med gratis frukt og grønnsaker. Samtidig etterlyser FUG en grundig 
evaluering av tiltaket. Med stram kommuneøkonomi betviler FUG at 
kommunene vil prioritere tilbudet om gratis frukt og grønt til 
ungdomsskoleelevene, samtidig som det er godt mulig at tiltaket har hatt 
en god effekt på elevenes læringsmuligheter. 

 
 

Med vennlig hilsen 
 
 
 

  
 
Elisabeth Strengen Gundersen Gro Hexeberg Dahl 
Leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen  Kontorsjef 
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