
Fra: richard.olsen@sandnes.kommune.no [mailto:richard.olsen@sandnes.kommune.no]  
Sendt: 27. januar 2014 15:33 
Til: Postmottak KD 

Kopi: kari.bente.daae@sandnes.kommune.no 
Emne: 13/10618-1 - 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 om oppholdstillatelse 

 
Utvalg for kultur og oppvekst i Sandnes kommune behandlet i sitt møte 21.1.2014  forslag til endringer i 
opplæringsloven - Leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom over 
opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse. 
 
Utvalget gjorde følgende vedtak 
 
 

 
Vedtak 
 
 
Sandnes kommune viser til høringsbrev og høringsnotat der departementet foreslår endringer i 
opplæringsloven slik:  

 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)  

 

Sandnes kommune, ved utvalg for kultur og oppvekst ønsker å gi følgende 
høringsuttalelse: 
 
Departementet ønsker gjennom endringen av bestemmelsene om leksehjelp å gi den enkelte kommune 
fleksibilitet og frihet til å bestemme innretningen på leksehjelpen. Sandnes kommune synes det er 
positivt at departementet fremmer ordninger som gir den enkelte skoleeier fleksibilitet og frihet til å 
utforme tjenestetilbudet også innefor skolesektoren.  Sandnes kommune oppfatter derimot at de 
foreslåtte endringene i forhold til bestemmelsen om leksehjelp bare i liten grad vil øke kommunens 
mulighet til å utforme skoletilbudet til elevene. De økonomiske rammene knyttet til ordningen med 
leksehjelp gir ikke kommunen mulighet til å benytte pedagoger i opplegget. Når leksehjelpen fortsatt skal 
være på 8 timer innenfor dagens økonomiske rammer, vil dette tvinge kommunene til å legge 
leksehjelpen til trinn der de faglige kravene ikke er for høye. Departementet påpeker dette selv i 
høringsnotatet.  
 
Sandnes kommune uttalte i sitt høringssvar i 2009/2010 da ordningen med leksehjelp ble innført at en 
målrettet bruk av styrkingstiltak med pedagoger innenfor det ordinære opplæringstilbudet i de fleste 
sammenhenger, er en bedre ressursutnyttelse enn gratis leksehjelp.  Denne oppfatningen har vi 
fremdeles.   
 



Når departementet nå vil endre ordningen, hadde det vært ønskelig at rammene for ordningen 
muliggjorde bruk av pedagoger i tilbudet. Dette kan skje enten ved å øke det statlige tilskuddet til 
ordningen eller ved å tilpasse kravet til antall timer med leksehjelp til kostnadene ved bruk av 
pedagoger. 
 
Sandnes kommune støtter forslaget om å gi asylsøkere mellom 16 og 18 år rett til grunnskoleopplæring 
for voksne dersom de ikke fyller kravene om inntak til videregående skole.  
 
Sandnes kommune mener at ungdom i aldersgruppen 16 – 18 år bør gis den samme retten til skolegang 
som barn i aldersgruppen 6 -16 år.  Ungdom mellom 16 og 18 år bør har rett til skolegang så lenge de 
faktisk oppholder seg i landet. Sandnes kommune kan ikke se at ungdom mellom 16 og 18 år skal måtte 
påta seg ansvaret for sin totale livssituasjon. 
 
Sandnes kommune mener at frukt og grønt ordningen bør utvides og at frukt og grønt ordningen er 
positiv, men at det da må tilføres øremerkede midler til ordningen fra staten. 
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