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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 som er under 18 år, 

og som søker om oppholdstillatelse 
 

 

RSK Vest-Finnmark (Regionalt samarbeidskontor) er et forum for skole- og 

barnehagefaglig ansvarlige i de sju medlemskommunene Loppa, Hasvik, Kvalsund, 

Måsøy, Nordkapp, Hammerfest og Alta. 

Styret i RSK Vest-Finnmark har behandlet høring om endringer i opplæringslova, og 

uttaler seg på vegne av medlemskommunene med bakgrunn i delegert myndighet. 
 

 

1. Leksehjelp 

 

RSK vil i utgangspunktet støtte forslaget om å tilby leksehjelp til 1.-10.trinn. En 

forutsetning er at leksehjelp skal være et pedagogisk tilbud. RSK mener at leksehjelp 

som utelukkende baserer seg på assistentårsverk vil ha en faglig svakhet og begrense 

effekten av den leksehjelpen som gis. Regjeringen bør derfor endre tilskuddordningen 

til å basere seg på årsverkskostnad knyttet til lærerårsverk. Kommunen må få full 

frihet til å ta inn den fagkompetansen en mener er riktig. RSK støtter tanken om at 

kommunen selv kan avgjøre på hvilket trinn en ønsker å tilby leksehjelp. 

 

2. Rett til grunnskoleopplæring og videregående opplæring for ungdom over 

opplæringspliktig alder som er under 18 år, og som søker oppholdstillatelse: 

 

RSK støtter de foreslåtte endringene som gir denne gruppen ungdommer rett til 

grunnskoleopplæring og videregående opplæring. Utdanning har en verdi i seg selv, 

skolegang gir struktur og mening i et liv «på vent», og det er en god investering både 

for de ungdommene som får bli i Norge, og for de som seinere skal returnere til 

hjemlandet. 

 

 

3. Forslag om å oppheve plikten til å gi gratis frukt og grønnsaker: 

 

RSK støtter ikke forslaget om å oppheve plikten til å gi ut gratis frukt og grønnsaker til 

elever i ungdomsskolen og i 1-10-skoler. Departementet uttaler at de vil gi skoleeiere 

og private skoler frihet til selv å avgjøre om de vil ha en skolefruktordning. 

Regjeringen signaliserer en reduksjon i rammeoverføringen til kommunene. Ved å 
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redusere tilskuddsordningen til frukt og grønt kan vi vanskelig se at man oppfordrer 

kommunene til å prioritere en satsing på frukt og grønt til elevene. 

 

Samtidig framhever man i høringsbrevet at: 

 

 skolen skal legge vekt på å fremme elevers fysiske og psykiske helse jf. Kap.9A i 

opplæringsloven. 

 skolen skal bidra til økt engasjement rundt fysisk aktivitet og bevegelsesglede, 

både i og utenfor skoletiden. 

 det ble opprettet et nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet som skal 

bidra med kunnskap og veiledning om hvordan god ernæring og daglig fysisk 

aktivitet kan være en naturlig del av skolehverdagen. 

 mange skoleeiere og skoler har ulike lokale ordninger for måltider og frukt og 

grønt, både med- og uten egenandeler 

 det finnes abonnementsordning for 1.-7. trinn på skolefrukt som subsidieres 

over Helse- og omsorgsdepartementets budsjett. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 
Arve Paulsen 

Nestleder RSK-Vest 


