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Høringsuttalelse: Leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen      
 Vi viser til høringsbrev av 18.12.2013 - Leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring 
for ungdom over opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som søker om 
oppholdstillatelse. 
 

Leksehjelp  
Sametinget støtter forslaget om at opplæringsloven, privatskoleloven og forskrift til 
opplæringslov og forskrift til privatskoleloven endres slik at tilbudet om leksehjelp for 1.-4. 
årstrinn som kommunen skal gi etter gjeldende ordning, skal endres slik at tilbudet skal gjelde 
for hele grunnskolen fra 1. til 10. årstrinn. 
 
 
Formålet med leksehjelp er blant annet å gi eleven støtte til læringsarbeidet.  
Det er mange samer som har mistet sitt språk, men som har valgt samisk som fag for sine barn. 
De foreldre som selv ikke kan samisk, har problemer med å hjelpe sine barn med lekser i 
samisk spesielt når det faglige innholdet i lekser blir mer krevende høyere oppe i årstrinnene. 
Derfor er det viktig at elevene kan få leksehjelp på høyere trinn og at leksehjelpen omfatter også 
faget samisk. 
 
Det er grunn til å anta at skoleeier ikke setter inn ressurser til å gi leksehjelp i samisk der få 
elever har faget, dersom dette ikke er forskriftsfestet. Og det er nettopp der det er få elever, at 
behovet kan være størst.  
 
Sametinget mener at det er viktig samtidig med endring av opplæringsloven og forskriften til 
opplæringsloven, å forskriftsfeste elevers rett til leksehjelp også i samisk.  
 
På bakgrunn av dette anmoder Sametinget om konsultasjoner med Kunnskapsdepartementet 
om endringene i opplæringsloven og fastsetting av tilhørende forskrift.  
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Frukt og grønnsaker i skolen 

 

 
Sametinget mener at det er viktig å vurdere å innføre ordning med at alle skoler tilbyr et måltid, 
gjerne varm mat til elever de dagene de er på skolen i mere enn 5 timer. Veldig mange barn, 
spesielt nord i landet har lang skolevei, noen sitter 1-2 timer i buss pr. dag. Selv om det er først 
og fremst foreldrenes ansvar å sørge for mat til sine barn, er det ikke tvil om at et felles måltid 
på skolen vil virke positivt for elevenes trivsel og yteevne. Skoler i Sverige og Finland som 
Norge ofte ønsker å sammenligne seg med, tilbyr sine elever mat på skolen. På dette området 
har samiske barn i våre naboland et bedre tilbud enn samiske barn i Norge. Det er mye kontakt 
over riksgrensene i nord, og dette er et område som både samiske foreldre og elever er 
opptatte av. Det er sterkt ønske om innføring av mat på skolen.  
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