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Svar på 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 
 
Sørum kommune viser til brev av 18.12.13 der det inviteres til høring på forslag til endringer  
i lov 17. juli 1998 nr 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 
og lov 4. juli 2003 nr 84 om private skolar med rett til statstilskot (privatskolelova). Nedenfor 
følger Sørum kommunes kommentarer til foreslåtte endringer.  
 
I høringsnotatet fremlegges følgende forslag til lovendringer:  
- Endre bestemmelsen om leksehjelp slik at kommunen/den private skolen selv kan 
bestemme på hvilke(t) trinn i grunnskolen leksehjelpen skal gis  
- Oppheve plikten kommuner og private skoler har til å gi elevene gratis frukt og grønnsaker  
- Innføre rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for ungdom over 
opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse  

 
Endre bestemmelsen om leksehjelp slik at kommunen/den private skolen selv kan 
bestemme på hvilke(t) trinn i grunnskolen leksehjelpen skal gis  

Sørum kommune stiller seg positiv til endring av bestemmelsen om leksehjelp slik at 
kommunen selv står fritt til å fordele de 8 uketimene på hvilke(t) trinn i grunnskolen 
leksehjelpen skal kunne gis.  
 
Sørum kommune vil imidlertid sterkt påpeke at det er svært uheldig at de økonomiske 
beregningene som ligger til grunn for tilbudet forutsetter kun fagarbeiderlønn, ikke lærerlønn. 
Dersom leksehjelp som tilbys skal være et målrettet og kvalitativt godt tilbud bør det legges 
inn lønn til pedagoger. Slik leksehjelpstilbudet er lagt opp per i dag for 1.-4. trinn og hvor 
elevene har rett til tilbudet, kan en med stor sannsynlighet risikere at en hel 1. klasse med 28 
elever møter opp til leksehjelp hos en ufaglært assistent eller student. Det sier seg selv at 
dette ikke blir et godt tilbud for elevene. Det er likevel rimelig å forvente at det til enhver tid 
vil være en andel av elevene som ikke benytter seg av tilbudet. I høringsnotatet står det 
imidlertid beskrevet at de økonomiske beregningene som finnes i dag gir rom for noe 
lærerlønn dersom tilbudet gis på ungdomstrinnet – dette beskriver i så tilfelle en virkelighet 



med lave ambisjoner på elevenes vegne og forutsetter lav deltakelse. Skal leksehjelp tilbys, 
bør tilbudet gis av pedagoger for å oppnå ambisjonene i st. meld. 31. Slik sett må det ikke 
forskriftsfestes 8 timer per uke, da kan en ikke tilsette pedagoger innenfor tildelingen, men 
kun assistenter eller andre ufaglærte. Likeledes bør skolene kunne tilby utvalgte elever tilbud 
om leksehjelp fremfor å gi tilbudet til alle.  
 
 ”St.meld. nr. 31 (2007-2008) Kvalitet i skolen understrekar kor viktig det er å styrkje 
opplæringa i fag, leksehjelp og dagleg fysisk aktivitet. Viktige målsetjingar i skolen er auka 
læring, trivsel og meistring for alle elevar, samt at skolen kan medverke til å utjamne sosiale 
forskjellar. Skolens rolle som reiskap for sosial utjamning må styrkjast. Det er forskjellar i kor 
mykje oppfølging av lekser elevane får heime. Alle elevar bør derfor få tilbod om leksehjelp, 
slik at også dei elevane som ikkje får så mykje støtte heimanfrå, kan ha betre nytte av det 
arbeidet dei gjer utanom skoletimane. 
 

 
Oppheve plikten kommuner og private skoler har til å gi elevene gratis frukt og 
grønnsaker  
Sørum kommune støtter endringen i opplæringsloven om plikten kommuner har til å gi 
elever på 1.-10. skoler og 8.-10. skole gratis frukt og grønnsaker i skoletiden da ordningen 
med frukt og grønnsaker er kostbar, og regjeringen ønsker å prioritere å bruke midlene på 
andre skoletiltak. Sørum kommune gjør imidlertid oppmerksom på at tilbudet mest 
sannsynlig vil forsvinne i de fleste kommuner når denne «valgfriheten» blir lagt til 
kommunene. Skolene kan imidlertid likevel ivareta muligheten til å legge vekt på å fremme 
elevers fysiske og psykiske helse ved å legge til rette for sosiale arenaer som for eksempel 
tid til og samling rundt måltid, og å styrke elevenes bevissthet omkring kosthold, matglede 
og helse. Skolene kan også fortsatt sørge for noe mat- og fruktservering til elever som en 
ser ikke har med mat og drikke til skolen. Disse elevene er tross alt ikke i flertall.  
 
Innføre rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for ungdom over 
opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som søker om oppholdstillatelse  
Sørum kommune støtter forslaget om å innføre foreslått rett da det er viktig at denne 
gruppen ungdom ikke går ledige, og at det kan iverksettes tiltak som beskjeftiger 
ungdommene på en positiv måte og som gir mulighet til å bygge opp sin kompetanse 
uansett hvordan søknad om oppholdstillatelsen ender. Sørum kommune støtter at søkere 
må ha lovlig opphold i landet for å få rett til videregående opplæring etter bestemmelsen. De 
som oppholder seg ulovlig i landet bør følgelig ikke ha rett til videregående opplæring. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Myhrvold 
Kommunalsjef utdanning 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og ekspedert uten underskrift 

 

    

 
  
         
  
 
 


