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FORSLAG TIL ENDRING AV OPPLÆRINGSLOVEN - FORSLAG
OM LOVFESTING AV SKOLEEIERS ANSVAR FOR AT ELEVENE I
VGO FÅR DE NØDVENDIGE TRYKTE OG DIGITALE
LÆREMIDLER - HØRINGSUTTALELSE
Fylkesutvalget i Sør- Trøndelag er enig i behovet for å endre Opplæringsloven i
samsvar med prinsippet om at læremidler i videregående opplæring skal være
gratis for elever, lærlinger og lærekandidater. Før loven iverksettes må følgende
avklaringer foretas:
• Departementet må hensynta prinsippet om å foreta reelle beregninger av
kostnadene knyttet til endringene av loven. Med de gitte bevilgninger for 2007
tyder alt på at reformen er kraftig underfinansiert.
• Utgiftene til digitale læremidler og digitalt utstyr vil komme i tillegg til dagens
utgifter til trykte læremidler og annet nødvendig individuelt utstyr.
Bevilgningene til formålet for 2007 vil ikke strekke til. Det må hensyntas at en
vil få utgifter både til trykte og til digitale læremidler. I tillegg til de direkte
utgiftene til bøker og utstyr må hensyntas utgifter til programvare, teknisk
infrastruktur på skolene for digital formidling, administrasjonskostnader og
bygningsmessige tilpasninger
• Forutsatt fullfinansiering må ordningen innføres for begge de gjenværende
årstrinn samtidig høsten 2008.
• Det må utvikles tilstrekkelig med digitale læremidler raskt.
• Det bør vurderes hvorvidt innkjøp av kostbar PC/digitale læremidler kan
gjennomføres gjennom en utvidet stipendordning administert av Statens
Lånekasse for utdanning. Dette forutsetter at prinsippet om gratis
videregående opplæring legges til grunn.
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