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Melding om vedtak 
 

 
Vår ref:   Deres ref Saksbehandler Dato 

2014/298-4  Aase Hynne   23.01.2014 

 

Høringsuttalelse - endringer i opplæringsloven knyttet til leksehjelp og frukt 

og grønnsaker i skolen 

Ovennevnte sak ble behandlet i formannskapet 23.1.2014 og det ble vedtatt følgende uttalelse fra 

Namdalseid kommune: 

 

1. Forslag til uttalelse knyttet til leksehjelp og ordningen med frukt og grønnsaker under 

vurdering i saksframlegget vedtas 

2. Dersom kommunen får mer valgfrihet knyttet til organisering av leksehjelp, vurderes 

dagens organisering på nytt. Det fremmes sak vår 2014. Eventuell ny ordning etableres 

fra og med skoleåret 2014/2015  

3. Dersom kommunen ikke lenger plikter å gi gratis frukt og grønt, avvikles ordningen i 

kommunen fom 1. august 2014. Elevene får i stedet tilbud om abonnementsordning.  

 

 

 

 

Vedlagt følger utskrift av saksdokument med vedtak. 

 

 

Med hilsen 

 

Aase Hynne 

Sekretær 

 

 

 

 

Kopi til: 

Bodil Lie Sentraladministrasjonen Namdalseid 
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Namdalseid kommune 

 

Saksmappe: 2014/298-2 

Saksbehandler: 

 Bodil Lie 

 

 

Saksframlegg 
 
 

 

Høringsuttalelse - endringer i opplæringsloven knyttet til leksehjelp og frukt 

og grønnsaker i skolen 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Namdalseid formannskap 2/14 23.01.2014 

 

Rådmannens innstilling 

1. Forslag til uttalelse knyttet til leksehjelp og ordningen med frukt og grønnsaker under 

vurdering i saksframlegget vedtas 

2. Dersom kommunen får mer valgfrihet knyttet til organisering av leksehjelp, vurderes 

dagens organisering på nytt. Det fremmes sak vår 2014. Eventuell ny ordning etableres 

fra og med skoleåret 2014/2015  

3. Dersom kommunen ikke lenger har krav på å gi gratis frukt og grønt, avvikles ordningen i 

kommunen fom 1. august 2014. Elevene får i stedet tilbud om abonnementsordning.  

 

Behandling i Namdalseid formannskap - 23.01.2014 

Forslag fra Arne Bratberg, Ap, på redaksjonell endring av pkt 3 til: 

Dersom kommunen ikke lenger plikter å gi gratis frukt og grønt, avvikles ordningen i kommunen 

fom 1. august 2014. Elevene får i stedet tilbud om abonnementsordning.  

 

Vedtak i Namdalseid formannskap - 23.01.2014 

Rådmannens innstilling med endring fra Arne Bratberg enstemmig vedtatt. 

 

Høringsuttalelsen lyder dermed: 

1. Forslag til uttalelse knyttet til leksehjelp og ordningen med frukt og grønnsaker under 

vurdering i saksframlegget vedtas 

2. Dersom kommunen får mer valgfrihet knyttet til organisering av leksehjelp, vurderes 

dagens organisering på nytt. Det fremmes sak vår 2014. Eventuell ny ordning etableres 

fra og med skoleåret 2014/2015  

3. Dersom kommunen ikke lenger plikter å gi gratis frukt og grønt, avvikles ordningen i 

kommunen fom 1. august 2014. Elevene får i stedet tilbud om abonnementsordning.  
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Dokumenter i saken 

Type Dato Tittel Adressat 

I 13.01.2014 Høring - Forslag til endringer i 

opplæringsloven og 

privatskoleloven 

Det kongelige 

kunnskapsdepartement 

 

 

Vedlegg 

Nr. Tittel 

  

 

Saksopplysninger 

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om å endre bestemmelsen om leksehjelp 

slik at kommunen selv kan bestemme på hvilke(t) trinn i grunnskolen leksehjelpen skal gis. I 

tillegg omfatter høringen forslag om å oppheve plikten kommunen har til å gi elevene gratis frukt 

og grønnsaker.  

 

Høringsfrist 29. januar 2014.  

 

Leksehjelp 

Plikten til å tilby leksehjelp ble innført med virkning fra 1. august 2010. Formålet med leksehjelp 

er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, følelse av mestring, gode rammer for selvstendig arbeid 

og medvirke til utjevning av sosiale forskjeller i opplæringen. Siden det fra høsten 2010 ikke var 

mulig å gi tilbudet på alle trinn, prioriterte man leksehjelp på 1.- 4. årstrinn. 

 

Under høringen i 2009 kom det noen innvendinger til dagens tilbud. Noen av innvendingene går 

ut på at tilbudet bør gis på høyere trinn. Begrunnelsen er at behovet for leksehjelp her er større 

enn på lavere trinn. Andre mener at tilbudet bør gis på mellomtrinn eller både barnetrinn og 

ungdomstrinn.  

 

Departementet foreslår derfor å gi kommunene frihet til å avgjøre både hvilke(t) trinn det skal gis 

tilbud om leksehjelp og fordeling av de åtte timene.  

 

Dagens ordning Forslag til ny ordning 

Plikt til å gi leksehjelp 

Gratis og frivillig 

Skal brukes på 1. – 4. årstrinn 

Samlet minimum 8 uketimer 

Hvert årstrinn skal minimum ha 1 uketime og 

kommunen bestemmer fordelingen av resten 

av timene.  

Dersom leksehjelpa organiseres i SFO, skal 

foreldrene ikke betale for denne tiden 

Leksehjelp utover 8 uketimer kan gis, og 

kommunen kan ta betaling for disse timene 

Rammetilskudd med utgangspunkt i 

fagarbeiderlønn 

Plikt til å gi leksehjelp 

Gratis og frivillig 

Kan brukes på 1. – 10. årstrinn 

Samlet minimum 8 uketimer 

Kommunen fordeler timene fritt på aktuelle 

trinn 

 

Dersom leksehjelpa organiseres i SFO, skal 

foreldrene ikke betale for denne tiden 

Leksehjelp utover 8 uketimer kan gis, og 

kommunen kan ta betaling for disse timene 

Rammetilskudd med utgangspunkt i 

fagarbeiderlønn 
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Frukt og grønnsaker 

Fra 1. august 2008 ble det innført en plikt for kommuner til å gi alle elever ved ungdomsskoler 

og kombinerte barne- og ungdomsskoler gratis frukt og grønnsaker hver skoledag. Ved 

innføringen av lovbestemmelsen var flere høringsinstanser imot forslaget som følge av at plikten 

reduserer den lokale handlingsfriheten til kommunen.  

 

På bakgrunn av ønsket om å prioritere midlene på andre skoletiltak og å gi kommunene større 

handlefrihet, foreslår departementet å avvikle plikten kommuner har i dag til å gi elevene gratis 

frukt og grønnsaker.  

 

Lovendringen vil stille skoleeierne fritt til å velge om de vil ha skolefruktordning og til å velge 

hvordan en slik ordning eventuelt skal innrettes. Departementet er kjent med at mange skoleeiere 

har ulike ordninger for måltider og frukt og grønt, både med og uten egenandeler. I dag har rene 

barneskoler med 1. – 7. trinn tilbud om en abonnementsordning på skolefrukt, som subsidieres 

over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. Ordningen er besluttet gjennom Prop 1 S Tillegg 

1 (2013-2014) til å omfatte også de som til nå har hatt en gratisordning. Abonnementsordningen 

kan imidlertid bli gjenstand for vurderinger, særlig med tanke på å bli mer treffsikker.  

 

Lovforslaget vil innebære en reduksjon av rammetilskuddet på 42 tusen (halvårsvirkning i 2014) 

og helårsvirkning 72 tusen fra 2015. De reelle utgiftene til frukt og grønt har vært ca. 100 tusen 

pr år. 

 

 

Vurdering 

Leksehjelp 

Namdalseid kommune støtter forslaget om at kommunene får frihet når det gjelder hvilke(t) trinn 

som skal få tilbud om leksehjelp og fordeling av timene mellom trinn. Dette begrunnes med at 

det er den enkelte kommune (skole) som vet best hvor det er størst behov for leksehjelp. Erfaring 

med dagens leksehjelp med tanke på nytte og behov kan være et godt utgangspunkt for en annen 

fordeling dersom departementets forslag vedtas.  

 

Leksehjelp på mellomtrinn og ungdomstrinn vil sannsynligvis kreve veiledning av lærer i stedet 

for assistent. Rammetilskuddet knyttet til leksehjelp videreføres på samme nivå. 

Rammetilskuddet forutsetter imidlertid at alle elevene kan benytte seg av tilbudet. Dersom 

tilbudet legges utenfor skoletid, vil ikke alle benytte seg av tilbudet. Dette gir noe fleksibilitet til 

kommunene med tanke på dimensjoneringen av tilbudet sett opp mot hvilken kompetanse de 

benytter i leksehjelpstilbudet.   

 

Frukt og grønnsaker 

Kommunen er godt fornøyd med ordningen av frukt og grønt, og vil i utgangspunktet at 

ordningen blir videreført gjennom samme finansiering fra staten som i dag. Dette begrunnes med 

at ordningen tilrettelegger for at alle barn har like muligheter til å få frukt og grønnsaker daglig. I 

tillegg er elevene svært godt fornøyd med ordningen.  

 

Samtidig har kommunen forståelse for at også staten må prioritere innenfor sine rammer. 

Kommunen har mottatt ca. 72 tusen årlig gjennom rammetilskuddet. De reelle utgiftene for 

ordningen har årlig vært på ca. 100 tusen. Den økonomiske situasjonen i mange kommuner 

inkludert Namdalseid, vil nok medføre at gratisordningen avvikles, og at en heller tilbyr elevene 

en abonnementsordning for frukt og grønnsaker.  


