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        UTTALELSE FRA NORSK SKOLELEDERFORBUND
 
 
        Det vises til høringsbrev av 30.10.06.
 
        Vedlagt følger høringsuttalelse fra Norsk Skolelederforbund. Vi gjør oppmeksom på at 
uttalelsen
        bare omfatter høringens forslag om reklame i skolen og kollektiv ulykkesforsikring.
 
 
        Med vennlig hilsen
 
 
        Solveig Hvidsten Dahl
        forbundsleder
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Høring 
 
1. LOVREGULERING AV REKLAME I SKOLEN 
 
 
Uttalelse 
 
Norsk Skolelederforbund støtter departementets syn på at det kan være 
ønskelig med en lovregulering av reklame i skolen. Når det gjelder hvem som 
skal utøve skjønnet, vil vi påpeke at det allerede i lang tid har vært praksis at 
ledelsen ved den enkelte skole har tatt avgjørelsen i slike saker. Det vil 
imidlertid være til stor hjelp å ha en lovhjemmel i ryggen. 
 
Norsk Skolelederforbund har ingen merknader til den foreslåtte lovteksten. 
 
 
2. INNFØRING AV EN BESTEMMELSE I OPPLÆRINGSLOVEN OM KOLLEKTIV 

ULYKKESFORSIKRING 
 
Uttalelse 
 
Norsk Skolelederforbund mener at en lovfesting av ulykkesforsikring burde 
være unødvendig. Skoleeierne burde i utgangspunktet selv innse 
nødvendigheten av en slik ordning, både for egen del og for elevenes del. 
Slik departementets kartlegging viser, er det altså altfor mange kommuner 
som ikke er seg dette ansvaret bevisst, og dermed er det neppe noen annen 
utvei enn lovfesting. 
 
Norsk Skolelederforbund har ingen merknader til at 
kommuner/fylkeskommuner  selv velger hvilken forsikringsordning man vil ha, f 
eks egenassurandørordning, naturligvis under forutsetning av at ordningen 
ikke fører til dårligere dekning for elevene. Dette blir en økonomisk vurdering 
som kommuner/fylkeskommuner må ha anledning til å gjøre. 
 
Norsk Skolelederforbund mener videre at ordningen med ulykkesforsikring bør 
dekke så mange elev- og studentgrupper som mulig. Avgrensingen bør 
muligens settes ved offentlige skoler og skoler som drives med statstilskudd.  
 
Norsk Skolelederforbund går ut fra at ordningen vil omfatte barn i SFO-tibudet. 
Etter NSLFs mening bør ordningen også omfatte barnehager, i alle fall de 
tilbudene som drives med offentlig støtte. 
 
Norsk Skolelederforbund har ingen merknader til den foreslåtte lovteksten til § 
13-3b i opplæringsloven. NSLF mener imidlertid at det bør utarbeides en 
tilsvarende lovtekst for den nye privatskoleloven. 
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