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HØRING – FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG 
FRISKOLELOVEN 
Høringsuttalelse fra Foreldreutvalget for grunnskolen (FUG) 
 
Vi viser til høringsforslag mottatt fra KD i skriv av 30.10.06. FUG avgir uttalelse om de to forslagene som 
gjelder for elever i grunnskolen. 
 
1  LOVREGULERING AV REKLAME I SKOLEN 
FUG er enig i og støtter endringen i opplæringsloven og friskoleloven slik at skolebarn ikke utsettes for 
kommersielt press på skolen. 
 
FUG ønsker imidlertid å fremme følgende TILLEGGSFORSLAG til den nye lovteksten: 
 
”Vurderingen av hva som er uønsket og skadelig påvirkning av elevene skal drøftes i skolens 
rådsorganer.” 
 
FUG vil dessuten peke på at det i departementets forskrifter bør vurderes å ta med et forbud mot 
brusautomater på skolen, eller oppfordre skolene til en restriktiv praksis i forhold til dette. I tillegg til 
kommersielt press bidrar brusautomater til usunt kosthold. 
 
En grunnholdning i forskriftene bør også være at skolebarna ikke skal utsettes for kommersiell 
merkevarebygging som for eksempel utdeling av gratisprodukter på skolen. 
 
 
3  INNFØRING AV EN BESTEMMELSE I OPPLÆRINGSLOVEN OM KOLLEKTIV 
ULYKKESFORSIKRING  
FUG ser positivt på den foreslåtte endring i opplæringsloven om innføring av en bestemmelse om 
kollektiv ulykkesforsikring. 
 
Vi støtter forslaget til lovtekst slik den kommer til uttrykk i pkt 3.5. 
 
Vi vil ellers gi uttrykk for følgende: 
 

- Vi støtter at forsikringen også skal gjelde til og fra skolen (uansett framkomsmiddel, buss, 
båt/ferge, sykkel m.m.), i tillegg til de områder som gjelder i dag for slike ordninger. Forsikringen 
må også gjelde til og fra SFO. Vi forutsetter at dette presiseres i forskriften. 
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- Vi mener ordningen også bør omfatte elever i friskoler/private skoler, jfr. pkt 3.3, fjerde avsnitt. 
 
- Vi støtter at det blir bestemt gjennom forskrift et minimumsnivå på hva forsikringen skal dekke. 

Ved en landsomfattende felles ordning vil alle bli stilt likt. Dersom kommunene har egne 
ordninger, har ikke FUG innvendinger mot at kommuner som ønsker å innføre en ordning som er 
bedre enn minimumsnivået, får mulighet til det.  

 
- Om kommunen vil stå som selvassurandør eller velge en forsikringsordning, har vi ingen 

prinsipielle synspunkter på annet enn at elevene må sikres de rettigheter som blir gitt i lov og 
forskrift. 

 
- For øvrig mener vi det er viktig at denne lovparagrafen og forskriften blir gjort godt kjent for alle 

foreldre med barn i skolen.  
 
 
Med hilsen 

 
Loveleen Rihel Brenna    Ingebjørg Johannessen 
Leder i FUG     seniorrådgiver 
 
 
 


	Med hilsen
	 
	Loveleen Rihel Brenna    Ingebjørg Johannessen

