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Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Plikt til å tilby leirskoleopphold. 
Skolebytte i videregående opplæring. 

 

Skolenes landsforbund slutter seg fullt ut til departementets forslag om plikt til å tilby leirskole 
eller annen skoletur med overnatting som en del av grunnskoleopplæringen. 

Forbundet vil gjerne påpeke punkt 2.3.2.2 slik at elever som har særlige behov også må få 
delta fullt ut. Vi har fått tilbakemelding på at skoleeier ikke ønsker å betale for sosialtolking for 
døve elever, det vil si for tolking etter ordinær skoletid. Etter vårt syn må også elever med 
særskilte behov få tilgang på de hjelpemidler som er tilgjengelig slik at de også kan delta i 
sosiale sammenhenger utover vanlig undervisning. Det må klargjøres at det er skoleeier som er 
ansvarlig for dette, slik at det ikke blir en diskusjon om hvem som skal betale eller hvilket 
lovverk som skal gjelde. 

Når det gjelder punkt 2.3.2.3 så ser ikke Skolenes landsforbund at det skal være noe grunnlag 
for å frita private skoler denne plikten. 

Skolenes landsforbund støtter departementets forslag om at det er mest hensiktsmessig å tilby 
sammenhengende overnatting, slik at oppholdet ikke stykkes opp i flere små turer. 

Når det gjelder departementets forslag om en ny bestemmelse i kapittel 9 om skolebytte i 
videregående skole, så kan ikke Skolenes landsforbund se at dette kan være noe problem 
overhode. 
Som departementet skriver i sitt høringsforslag så «… vil ikke departementet utelukke at det i 
helt ekstraordinære tilfeller er riktig, av hensyn til medelevene, at andre tiltak ikke prøves ut 
før skolebytte gjennomføres.» Dette mener forbundet vil være så inngripende i den enkeltes 
rettsikkerhet at det frarådes. Vi kan til en viss grad forstå at man som en siste utveg skal kunne 
flytte elever, men vi mener at dette må være det siste tiltaket man gjør, og at andre tiltak 
prøves ut først. 
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