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Høring – forslag til endringer i opplæringsloven
og friskoleloven
FFO viser til brev fra Kunnskapsdepartementet dater 17. november 2007, der FFO bes uttale
seg om forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Forslaget innebærer en
lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de nødvendige trykte og digitale læremidler i
videregående opplæring.

FFOs synspunkter:
• FFO er positiv til en lovfesting av skoleeiers ansvar for at elevene får de
nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring.
• FFO mener det er en forutsetning at det knyttes tilstrekkelige økonomiske
midler til lovendringen.
• FFO mener at den foreslåtte ordningen ikke må slå uheldig ut for elever med
særskilte behov og en eksisterende rett til pc og programvare gjennom
folketrygden.
• FFO mener det kan være en fare for at skoleeier kan velge læremidler bare ut
fra pris og ikke ut fra hensyn til om de er tilgjengelige for alle, og viser i den
forbindelse til regelverket om offentlige anskaffelser og universell utforming.

Innledning
FFO er i utgangspunktet positiv til at skoleeier skal ha ansvaret for at elevene får de
nødvendige trykte og digitale læremidler i videregående opplæring, da dette vil føre til at
læremidlene blir gratis for alle elever.
For mange elever som FFO representerer er digitale læremidler et gode, og pc en absolutt
nødvendighet. Derfor har en del elever etter bestemte kriterier rett til skolehjelpemidler med
(unntak av læremidler). Det viktigste skolehjelpemiddelet som formidles, er pc med utstyr til
tekstbehandling med stavekontroll.
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Etter dagens regelverk skal utgifter til læremidler som brukes i undervisningen og som ikke er
knyttet til eleven personlig, dekkes av skolene. Etter FFOs erfaring er det fremdeles et
problem at tilrettelagte lærebokutgaver ikke alltid foreligger samtidig med papirutgaven, som
benyttes av andre elever og som brukes som pensum.

Opplæringsloven-folketrygden
FFO mener forslaget til lovendring er positivt, forutsatt at det knyttes tilstrekkelige
økonomiske midler til å gjennomføre ordningen. FFO er opptatt av at den foreslåtte ordningen
ikke skal slå uheldig ut for elever med særskilte behov og en eksisterende rett til pc og
programvare gjennom folketrygden. Det er vanskelig å se konsekvensene av forslaget i
forhold til reglene i folketrygden, da dette ikke er drøftet i høringsbrevet. FFO mener dette
bør utredes og sendes på høring til berørte miljøer og organisasjoner. Uansett er det viktig at
en ny ordning ikke svekker de rettigheter disse elevene nå har etter folketrygdloven.

Tilgjengelige læremidler
Regjeringen ser det som viktig at det skal være stor grad av lokal valgfrihet når det gjelder
bruk av læremidler. FFO vil påpeke at man nå har en gylden mulighet til å velge læremidler
som er tilgjengelige for alle. Samtidig kan det være en fare for at man velger læremiddel bare
ut fra pris og ikke ut fra hensyn til om de er tilgjengelige for alle. FFO viser i denne
forbindelse til regelverket om offentlige anskaffelser og universell utforming. FFO mener at
dette må presiseres fra departementets side.
Med vennlig hilsen
FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON

Margaret S. Ramberg (s)

Jarl Ovesen

leder

assisterende generalsekretær

Kopi: Arbeids- og inkluderingsdepartementet
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