
Fra: Marianne Kahrs [mailto:Marianne.Kahrs@randaberg.kommune.no]  
Sendt: 27. januar 2014 12:12 
Til: Postmottak KD 

Emne: Høringsuttalelse 

 
Angående høring – Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven – 
Leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom over opplæringspliktig alder som er 
under 18 år, og som søker oppholdstillatelse. 
 
Høringen var til politisk behandling i Hovedutvalg for oppvekst og levekår 22.01.14 
Vedtak: Randaberg kommune støtter høringens forslag til endringer i opplæringsloven og 
privatskoleloven.  
Saksprotokoll ligger vedlagt.  
 
Vennlig hilsen 
 
Marianne Kahrs 
Rådgiver -  skole 
-------------------------- 
Tlf. 51414100 /  90553602 
E-post: Marianne.Kahrs@randaberg.kommune.no 
 
”Sammen skaper vi den grønne landsbyen” 
 



Saksprotokoll 

 
Utvalg: Hovedutvalg for oppvekst og levekår  

Møtedato: 22.01.2014 

Sak: 2/14  

 

Resultat: Annet forslag vedtatt 

 

Arkivsak: 14/4 

Tittel: SAKSPROTOKOLL: HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I 

OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLEN - LEKSEHJELP, 

FRUKT  OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR 

UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER SOM ER UNDER 

18 ÅR OG SOM SØKER OPPHOLDSTILLATELSE 

 

Vedtak: 

Randaberg Kommune støtter høringens forslag til endringer i opplæringsloven og 

privatskoleloven. 

 

Lovforslag : 

 

1)Leksehjelp 

Forslag til forskriftstekst til opplæringsloven § 1A-1 første ledd 

”Kommunene skal tilby leksehjelp, jfr.opplæringslova §13-7a, med til saman åtte timar kvar 

veke til elevar i grunnskolen.Dei åtta timane fordelast fritt på årstrinna slik kommunen avgjer. 

Formålet med leksehjelpa er å gi eleven støtte til læringsarbeidet, kjensle av meistring, gode 

rammer for sjølvstendig arbeid og medverke til utjamning av sosiale forskjeller i opplæringa”. 

 

Samme forskrifts § 1A-1 tredje ledd 

”Kommunen er ansvarleg for leksehjelpa og veljar korleis leksehjelpa skal organiserast”. 

 

2)Frukt og grønt 

I forskrift til opplæringsloven § 18-2 heter det at : 

”Kommunen skal kvar skoledag gi alle elevar ved ungdomsskoler og kombinerte skolar gratis 

frukt og grønnsaker”. 

Forslag 

Opplæringsloven §13-5 med tilhørende forskriftsbestemmelser oppheves. 

 

3)Rett til grunnskoleopplæring for ungdom over opplæringspliktig alder under 18 år 

Rådmannen støtter endringsforslaget som gir ungdom i denne gruppen like rettigheter som 

barn i opplæringspliktig alder, jfr. endring i opplæringsloven §3-1 siste ledd, opplæringsloven 

§ 4A-1 tredje ledd og opplæringsloven §4A-3 siste ledd.  

 

 

 

 

Behandling: 

 

Ellinor Larsen (Krf) fremmet følgende forslag til vedtak: 



Randaberg Kommune støtter høringens forslag til endringer i opplæringsloven og 

privatskoleloven. 

 

 

Gunnar Hiim (Ap) fremmet følgende forslag til vedtak: 

1. Opplæringsloven §13-5 med tilhørende forskriftsbestemmelser beholdes. 

 

2. Susidiært: Randaberg kommune overtar ansvar for at elevene i Randabergskolens elever 

fortsatt får frukt og grønt på skolen hvis staten fjerner støtte til dette, ref forskrift til 

opplæringsloven § 18-2 

 

 

Votering: 

Gunnar Hiim (Ap) sitt forslag fikk stemmene til Ap og ble ikke vedtatt. 

 

Ellinor Larsen (Krf) sitt forslag ble enstemmig vedtatt mot rådmannens tilråding som falt.  
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