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HØRING – Forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven 
– digitale læremidler 
 
Vi viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 17.11. 2006 vedrørende 
ovennevnte ovennevnte - digitale læremidler - og har følgende kommentarer. 
 
Bakgrunn for forslaget: 
 
YS synes det er riktig at skoleeier får ansvar for å holde elevene i videregående 
opplæring med nødvendige trykte og digitale læremidler samt digitalt utstyr.  
Med den utvikling som har skjedd mht digitale hjelpemidler som en naturlig del av 
skolenes undervisningsmateriell, støtter YS forslaget om at fylkeskommunen og 
frittstående skoler skal dekke alle kostnadene.  YS er også enig i at dette skal gjelde 
voksne som får videregående opplæring. 
 
Når det gjelder forslag om et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Lånekassen, som 
skal dekke utgifter elevene har til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr, 
bør en sikre at blir likhet for alle og sikres at stipend midlene blir brukt til læremidler. 
 
Gjeldene rett:  
Det er viktig å understreke at videregående opplæring i skole og bedrift er gratis. 
YS er også av den oppfatning at noen lærebøker, kladdebøker og bekledning i 
yrkesfag etc, til bruk i opplæringen, kan pålegges elevene å dekke selv. Det viktige er 
at slike kostnader ikke overstiger rammen for stipendet den enkelte mottar. 
 
I forarbeidet pekes det på at bestemmelsen er ment å omfatte utstyr og materiell som 
må skaffes og som i dag forventes at elevene selv holder seg med. 
Fylkeskommunene får ansvar for selv å vurdere om elevenes eventuelle bærbare pc 
tilfredsstiller de krav som stilles om nødvendig utstyr. Det sies ikke noe om det skal 
legges til rette pc-rom på skolen, men vi antar at det er en forutsetning for å kunne 
bruke digitalt utstyr i opplæringen. Her vil YS spille inn tanken om at et slikt rom blir 
tilgjengelig for elevene noen timer utover skoletiden.  
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Tiltak som gir alle elever gode muligheter til å lære mener vi er i tråd med prinsippet 
om at det offentlige har ansvar for et fullgodt skoletilbud på alle nivå.  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund - YS 
 
 
 
Marit Kristensen 
seniorrådgiver       
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