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Høring – forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven – om reklame i skolen, 
bestemmelse om godkjenning av videregående skoler basert på bilaterale mellomstatlige 
avtaler og innføring av bestemmelse om kollektiv ulykkesforsikring 
 
Skolenes landsforbund (SL) har mottatt høringsbrev om ovenstående forslag til endringer i 
opplæringsloven og friskoleloven. Nedenfor vil vi gjøre rede for vårt syn på de tre områdene. 
 
Lovregulering av reklame i skolen.  
Ut fra det faktum at reklame- og markedsføringspresset i samfunnet vårt er stadig økende og tar 
stadig nye former, vil det være ønskelig for alle parter i skolesamfunnet at forhold rundt 
reklame i skolen er regulert i opplæringsloven. Det er også fornuftig å utarbeide en veiledning 
om dette. Skoleledere og lærere vil enklere vite hvordan de skal takle pågang fra de som ønsker 
å spre reklame i skolen, og hvordan arbeid for bevisstgjøring og kritisk tenkning omkring dette 
best kan gjøres.  Foreldrene/de foresatte må kunne føle seg trygge på at barna deres ikke 
utsettes for utilbørlig press og markedsføring.  
Skolenes landsforbund er enig med departementet i at lovreguleringen ikke må bli en barriere 
mot bruk av ny teknologi og samarbeid med det lokale arbeidsliv. Likevel mener SL at 
lærebøker fremdeles er et meget sentralt læremiddel, og vi mener det bør innføres et særlig 
forbud mot reklame i lærebøker. Eventuelt bør myndighetene også vurdere et slikt forbud mot 
reklame i pedagogisk programvare som utarbeides på samme premisser som lærebøker. Disse 
bestemmelsene mener vi må komme som et tillegg til den foreslåtte mer skjønnsmessige 
formuleringen om regulering av reklame i skolen.  
Etter SL’s mening er det klokt å uttrykke konkret at det er et forbud mot reklame i lærebøker, 
for på en tilstrekkelig måte å forebygge en negativ utvikling på dette området. I ei tid med en 
sterk grad av reklamepåvirkning og forskjellige markedsføringsstrategier i gatebildet, i medier 
og på internett, er det et mål å beholde noen reklamefrie soner, og lærebøker bør være en slik, 
ikke minst for å bevare konsentrasjonen om det rent faglige i lærebøkene. Et annet moment er 
at det heller ikke er ønskelig med en åpning for reklamefinansierte lærebøker.  
 
Lovbestemmelse om godkjenning av videregående skoler basert på bilaterale 
mellomstatlige avtaler 
Skolenes landsforbund har ingen merknader til dette forslaget, så lenge godkjenning av slike 
skoler baseres på bilaterale mellomstatlige avtaler. 
 
 
Innføring av bestemmelse om kollektiv ulykkesforsikring 
Skolenes landsforbund er enig i forslaget om å innføre en bestemmelse i opplæringsloven som 
pålegger kommunene og fylkeskommunene å sørge for ulykkesforsikring for elevene, slik at 
dette blir en mest mulig lik ordning i hele landet. Det er en fordel om det utarbeides en 
forskriftshjemmel som legger til rette for å utvikle felles ordninger på området om 
dekningsnivå, forsikringssummer, minimumsbeløp og liknende. Det er også viktig at elevene, 
de foresatt/foreldrene ikke får hele byrden med å ta sin skadesak opp med 
forsikringsselskapene alene, men at det i lov eller forskrift uttrykkes at 
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kommunen/fylkeskommunen skal ha ansvar for å finne fram til en upartisk person(er) som kan 
bistå i dette, ofte vanskelige, arbeidet uansett hvilken ordning som velges. 
 
Skolenes landsforbund mener kommunene/fylkeskommunene kan velge å være selvassurandør 
så lenge de etablerer ordninger som tilfredsstiller kravene som nå kommer i lov og forskrift. 
Forbundet begrunner dette med at vi ikke ser det som noe mål at hele denne ordningen må 
ledes over til private forsikringsselskaper, men at kommunene/fylkeskommunene må kunne 
velge den ordningen de mener er best for sine elever.  
 
Avslutningsvis vil vi nevne at det er viktig at elever og foresatte får god informasjon om denne 
bestemmelsen. 
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