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Høring - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven - 

leksehjelp, frukt og grønnsaker i skolen og opplæring for ungdom 
over opplæringspliktig alder – Tilbakemelding 

 

 

Utdanningsdirektoratet viser til høring av 18.12.2013 og har følgende 
kommentarer: 
 
 
Til punkt 2 i høringsnotatet leksehjelp i skoler godkjent etter privatskoleloven: 
 
Departementet foreslår i sitt forslag til endring i privatskoleloven og forskrift til 
privatskoleloven at leksehjelptilbudet på åtte timer kan fordeles fritt på 1.-10. årstrinn. Det 
vises til at dette vil gi kommunen/skolen fleksibilitet og handlefrihet til selv å bestemme 
innretningen av leksehjelpen på bakgrunn av lokale forhold og vurderinger. 
 
Grunnskolene som er godkjent etter privatskolen er organisert på forskjellige måter. Det er 
skoler med 1.-7. årstrinn, 1.-10. årstrinn, 8.-10. årstrinn og 8.-10. årstrinn kombinert med 
videregående opplæring. Skolene som er godkjent for 8.-10. årstrinn og 8.-10. årstrinn 

kombinert med videregående opplæring har etter gjeldene regelverk ikke hatt krav om å 
tilby leksehjelp. Vi ber departementet tydeliggjøre hvorvidt endringene i privatskoleloven og 
forskrift til privatskoleloven skal gjelde for disse skolene også. Eventuelt om skoler med kun 
ungdomstrinn skal tilby en forholdsmessig andel av de åtte foreslåtte timene til leksehjelp. 
 
Til punkt 2.5 i høringsnotatet økonomiske og administrative konsekvenser: 
 
Tilskuddssatsene til private skoler på barne- og ungdomstrinn er beregnet på bakgrunn av 
kommunenes innrapporterte kostnader til grunnskole i KOSTRA. Modellen for beregning av 
satser benytter samme grunnlaget for både på barne- og ungdomstrinnet. 
I dette grunnlaget ligger kommunenes kostnader til leksehjelp. Kostnadene til leksehjelp er 
umulig å skille ut, derfor er det ikke gjort trekk for leksehjelp på ungdomstrinn i dagens 
modell. 
 

Dette innebærer at det allerede ligger inne kompensasjon for leksehjelp på ungdomstrinnet. 
Departementet bør presisere om det kommer ytterligere kompensasjon i tilskuddssatsen for 
ungdomstrinnet, eller om skoler som kun har ungdomstrinn må finansiere det foreslåtte 
tilbudet innen for dagens økonomiske rammer. 
 
 

Til punkt 3 i høringsnotatet: Rett til grunnskoleopplæring og videregående 
opplæring for ungdom over opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som 
søker oppholdstillatelse: 
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Kunnskapsdepartementet foreslår å ta inn et nytt ellevte ledd i opplæringsloven § 3-1. 

Paragraf 3-1 er allerede meget lang, og Utdanningsdirektoratet anbefaler derfor at 
departementet benytter muligheten til å fordele leddene på flere bestemmelser fremfor å 
gjøre § 3-1 enda lengre og mer utilgjengelig. Særlig ville det vært hensiktsmessig å skille ut 
§ 3-1 niende ledd om gratisprinsippet i en egen bestemmelse, jf. opplæringsloven § 2-15 
om gratisprinsippet i grunnskoleopplæringen. 
 
Forslaget til ordlyd i andre punktum i både § 3-1 ellevte ledd og § 4A-1 tredje ledd, omtaler 

«opplæring etter paragrafen». Utdanningsdirektoratet tilrår at ordlyden i begge 
bestemmelsene endres til «opplæring etter denne paragrafen», slik ordlyden er foreslått i 
nytt siste ledd i opplæringsloven § 4A-3. Dette for å gjøre det tydeligere at det er retten til 
opplæring etter den aktuelle bestemmelsen det siktes til. 
 
Annet: 
Vi viser til Utdanningsdirektoratets brev av 07.04.2010 (Vår ref. 2010/1103) der vi ba 

Kunnskapsdepartementet om en rettslig avklaring i forbindelse med opplæringsloven § 5-7 
og § 4A-3.  
 
Utdanningsdirektoratet ba Kunnskapsdepartementet avklare oppholdstillatelsens betydning 
for retten til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 5-7. Utdanningsdirektoratets 
vurdering er at barn i asylmottak kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp når det er 

sannsynlig at barnet skal være i Norge i mer enn tre måneder. Stadfesting av en slik rett 
kan ha økonomiske konsekvenser for kommunene, blant annet som følge av ulik plassering 
av asylmottak. 
 
Utdanningsdirektoratet avventer fortsatt Kunnskapsdepartementets vurdering av 
problemstillingen. I og med at problemstillingen kan sees i sammenheng med pkt. 3 i denne 
høringen ønsker vi å minne om dette. 
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