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Høringsuttalelse – Forslag til endringer i Opplæringsloven og 
Privatskoleloven.  
 
 
 
Kunnskapsdepartementet har lagt frem et høringsnotat med forslag til endringer i lov av 
17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og 
lov av 4. juli 2003 nr 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova). 
Høringsnotatet inneholder følgende forslag til endringer: 
- Endre bestemmelsen om leksehjelp slik at kommunen/den private skolen selv kan 
bestemme på hvilke(t) trinn i grunnskolen leksehjelpen skal gis (kap.2). 
- Innføre rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for ungdom over 
opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som søker oppholdstillatelse i Norge (kap. 3). 
- Oppheve plikten kommuner og private skoler med rett til statstilskudd i dag har til å gi 
elevene gratis frukt og grønnsaker (kap. 4). 
Det tas sikte på at endringene kan tre i kraft 1. august 2014. 
 
Styret for IKVO har gjennomgått endringsforslagene og ønsker å komme med en uttalelse til 
forslaget om å innføre rett til grunnskoleopplæring og vidergående opplæring for ungdom 
over opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som søker oppholdstillatelse i Norge 
(kap.3).  
 
IKVO ønsker å understreke at vi støtter dette endringsforslaget. Endringen er av stor 
betydning for ungdommer som er over opplæringspliktig alder og under 18 år. På tross av 
en vanskelig livssituasjon vil de få mulighet til å bygge opp sin kompetanse i denne perioden 
av livet. Ungdommene får da samme muligheter til skolegang tilsvarende unge som har fått 
innvilget oppholdstillatelse intill de evntuelt ikke lenger har lovlig opphold i Norge.    
 
IKVO ønsker ikke å uttale seg om de andre endringsforslagene siden disse forslagene ikke 
berører vårt ansvarsområde.  
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