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Svar fra Nedre Eiker på høring om endringer i opplæringsloven 

ang. leksehjelp, frukt og grønt i skolen m.m.  
 

Nedre Eiker kommune har hatt høringsforslaget av 18.12. 2013 opp til politisk behandling i 

utvalg for Oppvekst og kultur 29.01.2014. Det politiske vedtaket i utvalget avviker fra 

administrativ innstilling. Vi velger å oversende høringssvaret i ett dokument, men det er å 

betrakte som et administrativt høringssvar og et politisk høringssvar, se konklusjonene til slutt 

i høringsuttalelsen.  

 

Administrativ vurdering i saksframtillingen: 

 
Høringsnotatets kapittel 2: Leksehjelp 

Gjeldende regler om leksehjelp ut fra Forskrift til opplæringsloven kap. 1A fastslår at 

leksehjelp skal gis på 1.-4. trinn med et totalt omfang på minimum 8 uketimer, og at det skal 

være minimum 1 time leksehjelp på det enkelte trinn. Det foreslås å videreføre rammen på 8 

uketimer, men at skoler/ kommuner kan disponere disse timene fritt til leksehjelp på trinnene 

ut fra lokale vurderinger. 

Departementet behandler saken ut fra 3 alternativ: 

1. Leksehjelp i 1.-4. klasse, men at barneskolen står fritt til å fordele leksehjelpen på 

trinnene. 

2. Leksehjelp i 1.-7. klasse, men at barneskolen står fritt til å fordele leksehjelpen på 

trinnene. 

3. Leksehjelp i 1.-10. klasse, men at kommunen står fritt til å fordele leksehjelpen på 

trinnene, mellom skoleslagene. 

Kunnskapsdepartementet legger fram et forslag til forskriftsendring ut fra alternativ 3, 

altså leksehjelp på 1.-10. trinn, innenfor en totalramme på 8 uketimer. 

Skolene i Nedre Eiker har kommet med en del innspill angående hvilke trinn som bør ha 

leksehjelp, selv om det i denne saken er ekstremt kort tidsfrist for høringssvar, og 

samtlige innspill går inn for alternativ 2, altså leksehjelp på 1.-7. trinn. Dette vil være i 

tråd med prinsippet om tidlig innsats. Det sees som positivt at skolene selv kan disponere 

på hvilke trinn leksehjelp skal gis. 

Leksehjelp er en rett, men ikke en plikt. Det er ikke knyttet noen skyssrett til leksehjelp, 
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verken ordinær skyss eller skyss for funksjonshemmede med spesialskyss. Dette vil i 

praksis si at en del elever i landet ikke kan benytte seg av retten til leksehjelp, fordi de er 

avhengige av skyss. Da ungdomsskolene ofte samler opp elever fra flere barneskoler, er 

det flere skysselever i ungdomsskolen og med det flere elever som ikke kan ta mot sin 

lovfestede rett til leksehjelp. 

I notatets punkt 2.5 vurderes det at det ikke vil medføre merkostnader å flytte (deler av) 

leksehjelp til ungdomstrinnet. Rådmannen mener dette ikke er riktig blant annet ut fra at 

leseplikten på ungdomstrinnet er lavere og hver time koster derfor mer. Skal 

ungdomstrinnet ha leksehjelp vil tilskuddet ikke være tilstrekkelig til 8 timer. Det 

vurderes at leksehjelp bør gis på 1.-7. trinn og at timene benyttes ut fra lokale 

vurderinger. Dette ut fra prinsippet om tidlig innsats og fordi flere elever vil kunne 

benytte seg av retten til leksehjelp. 

 

Høringsnotatets kapittel 3: Rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for 

ungdom over opplæringspliktig alder (som regel 16 år) som er under 18 år, og som 

søker oppholdstillatelse 

Dette er en gruppe som hittil ikke har hatt lovfestet rett til opplæring. Opplæringen for den 

gruppen ungdom som regel 16 til 18 år og som søker oppholdstillatelse er ikke lovfestet. 

Dette har ført til ulik praksis rundt i kommunene. Det sees som positivt at retten lovfestes. 

I forslaget forelås at retten opphører ved avgjørelse om avlag på oppholdstillatelse. Dette 

støttes. 

 

Høringsnotatets kapittel 4: Forslag om å oppheve plikten til å gi gratis frukt og 

grønnsaker 

I statsbudsjettet er det ikke bevilget midler til gratis frukt og grønt fra skolestart august 2014. 

Ut fra dette støttes forslaget om å oppheve plikt til å gi gratis frukt og grønnsaker i 

ungdomsskolen. 

 

ADMINISTRATIV INNSTILLING: (Administrativt høringssvar) 
Kapittel 2: Nedre Eiker foreslår følgende endring i forhold til forslaget i høringsnotatet: 

Leksehjelp tilbys elever i 1.-7. klasse. Ellers støttes forslaget. 

Kapittel 3: Nedre Eiker støtter forslaget om rett til opplæring for ungdom over 

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

Kapittel 4: Nedre Eiker støtter også forslaget i om å oppheve plikt til å tilby gratis frukt og 

grønnsaker i skolen. 

 

POLITISK VEDTAK: (Politisk høringssvar) 
Kapittel 2: Nedre Eiker foreslår følgende endring i forhold til forslaget i høringsnotatet: 

Leksehjelp tilbys elever i 1.-10. klasse. Ellers støttes forslaget. 

Kapittel 3: Nedre Eiker støtter forslaget om rett til opplæring for ungdom over 

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

Kapittel 4: Nedre Eiker støtter ikke forslaget om å oppheve plikt til å tilby gratis frukt og 

grønnsaker i skolen. 

 

Vennlig hilsen 

 

Rune Portaasen 

Rådgiver 
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