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Høringssvar fra Skien kommune ved skoleeier   
 
Under følger Skien kommunes svar på de tre høringspunktet. Høringen er besvart administrativt med 
innspill fra skoleledere og politisk representant fra Hovedutvalg for Oppvekst. 
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Høringsnotatets kapitel 2: Leksehjelp 
 
Om forslaget til ny lovtekst: 
Skien kommune støtter høringsnotatet forslag til ny lovtekst Oppll §13-7 a: «Kommunen skal ha eit tilbod 
om leksehjelp i grunnskolen. Omfanget og den nærmare fordelinga av leksehjelpa på årstrinna 
fastsetjast i forskrift».  
 
 
Om forslaget til ny forskriftstekst: 
1) Forskrift til Oppll §1A-1 første ledd til andre komma fastsettes det at kommunen skal tilby leksehjelp. 
«Kommunen skal tilby leksehjelp, jr. opplæringslova § 13-7A,». Dette støttes av Skien kommune. Resten 
av setning og neste setning fram til punktum «med til saman åtte timar kvar veke til elevar i grunnskolen. 
Dei åtte timane fordelast fritt på årstrinna slik kommunen avgjer», hvor det fastsettes at det skal være 
åtte timer leksehjelp støttes ikke. 
 
Skien kommune er opptatt av at leksearbeidet skal være en god støtte i læringsarbeidet. For å lykkes 
med dette, må man gi rammer som gjør det mulig å tilpasse den enkelte gruppes behov. Skal man 
lykkes i å utjevne sosial forskjeller og gi mestringsopplevelser er det helt nødvendig at kommunene og 
skolen har mulighet til å sette inn ressursene der man oppfatter at de trengs mest. Skien kommune er 
derfor enige i at det er kommunen som skal kunne bestemme på hvilket eller hvilke årstrinn leksehjelp 
skal gis, men er ikke enig i timetallet som er tallfestet i forskriften.  
 
Timetallet på åtte timer er basert på en utregning hvor man bruker fagarbeiderlønn. Høringen peker på 
at dersom man flytter leksehjelpen til de høyere alderstrinnene i skolen, vil læringsarbeidet være av en 
vanskegrad som vil kunne komme til å kreve pedagogisk personale. Det er Skien kommunes oppfatning 
at pedagogisk personale vil være nødvendig på de høyere årstrinnene for å lykkes i målsettingen om at 
leksehjelpen skal gi mestringsopplevelse og være utjevnende på sosiale forskjeller. Et forskriftsfestet 
timeantall med et gitt tilskudd basert på fagarbeiderlønn vil gi skoleeiere som velger å benytte 
pedagogisk personale i leksearbeidet en tilleggskostnad.  
 
I løpet av et skoleår er det som kjent ulikt «trykk» på læringsarbeidet. Det er perioder med mye lekser og 
perioder med mindre lekser, som i oppstart og avslutning av skoleåret. En forskriftsfesting av antall uker 
det skal gis leksehjelp vil derfor være kunstig, men er Skien kommune og ønsker at det er skoleeier som 
sentralt eller delegert til skolene skal avgjøre i hvilke periode det skal gis leksehjelp. Dette for å sikre at 
alle timer gitt til leksehjelp blir godt utnyttet. 
 
Skien kommune ønsker derfor at det forskriftsfestes en fleksibilitet ved at skoleeier selv kan velge 
hvordan man ønsker å bruke tilskuddet med tanke på timeantallet som skal gis, hvilket årstrinn som får 
tilbudet om leksehjelp, i hvilke perioder tilbudet om leksehjelp gis, og utdanningsnivået på de personene 
som avholder leksehjelpen.  
 
2) Forskrift til Oppll §1A-1 tredje ledd «kommunen er ansvarlig for leksehjelpa og veljar korleis 
leksehjelpa skal organiserast»  støttes av skien kommune. 

 
 
Høringsnotatets kapitel 3: Rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for 
ungdom over opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som søker 
oppholdstillatelse 
Skien kommune støtter denne lovfestingen. En rett til opplæring for denne gruppen vil være viktig for den 
enkeltes mulighet til å lykkes i samfunnet. Det legges til grunn for støtten til lovfesting at 
tilskuddsordningen må opprettholdes på samme nivå eller økes. 
 

Høringsnotatets kapitel 4: Forslag om å oppheve plikten til å gi gratis frukt og 
grønnsaker 
Skien kommune støtter at plikten til å gi gratis frukt og grønnsaker til alle ungdoms- og kombinerte skoler 
faller bort.  
 


