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HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG 
FRISKOLELOVEN 
 
 
Faglig råd for Elektro har merknader til to forhold i høringen. Det gjelder reklame i 
skolen og kollektiv ulykkesforsikring. 

 
Rådet støtter opp om opplegget med en skjønnsmessig lovbestemmelse. I stedet for å 
kombinere med en veileder, mener vi det er mer hensiktsmessig med en forskrift. Når 
det gjelder utviklingen av forskriften bør det være med representanter for 
videregående skole og yrkesfaglig utdanningsprogram. Innen disse fagområdene er vi 
avhengig av et samarbeid med arbeidslivet ved utplassering og tilrettelegging for 
læreplasser. Ved innføring av prosjekt til fordypning, vil dette bli forsterket ved at 
samarbeidet i større grad vil bli trukket inn i skolen. Ved utvikling og gjennomføring 
av prosjekt, vil det være aktuelt at bedriftene sponser både materiell og teknisk utstyr, 
hvor produsent og leverandør vil måtte bli profilert gjennom navn på produkter og i 
tekniske beskrivelser. Dette er forhold som bør ivaretas ved utviklingen av en 
forskrift.  
 
Faglig råd for Elektro støtter forslaget om at det innføres en lovebestemmelse i 
opplæringsloven som pålegger fylkeskommuner og kommuner en plikt til å tegne 
kollektiv ulykkesforsikring for elever. Vi mener at dette også skal gjelde for friskoler. 
Det vil også være riktig å sørge for like forsikringssummer for samme type 
skade/ulykke, uavhengig av hvor eleven bor i landet.  
I saksframstillingen til departementet skriver de at elever som er yrkesutplassert, 
lærlinger og lærekandidater omfattes imidlertid i all hovedsak av reglene om 
yrkesskadeforsikring på linje med andre arbeidstakere. Det må ikke herske tvil om de 
ovennevnte regler gjelder elever som er yrkesutplassert. Departementet bør sørge for 
at dette kommer klart frem i utarbeidelsen av en arbeidsskadeforsikring. 
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