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Høringsuttalelse til NOU 2019:23 Ny opplæringslov
Hva saken gjelder:
Kunnskapsdepartementet har sendt Opplæringslovutvalgets utredning NOU 2019: 23 Ny
opplæringslov på høring. Utvalget foreslår en ny opplæringslov som skal erstatte dagens
opplæringslov. Utredningen kan leses her Høring NOU 2019:23 Ny opplæringslov.
Høringsfrist: 1.juli 2020
Byrådets vurdering og forslag til høringsuttalelse:
Byrådet mener at Opplæringslovutvalget har levert en svært grundig og god utredning og
støtter i hovedsak utvalgets vurderinger og forslag.
Byrådet er glade for og gir sin tilslutning til forslaget om en generell og overordnet regulering
av barnets beste. Byrådet vil også rose utvalget for måten de har lyttet til, og latt barn og
unge medvirke gjennom hele utredningsarbeidet, og hvordan utvalget har vurdert hvilke
konsekvenser reglene har og kan få for barn. Som utvalget peker på, er det ofte slik at selv
om barn og unge blir hørt og tatt med på råd innledningsvis, så forsvinner ofte deres innspill i
selve produktet. Utvalget har i så måte gjort et forbilledlig arbeid gjennom å løfte fram barn
og unges meninger og synspunkter i de relevante kapitlene, og med det gitt oss noe å
strekke oss etter når vi involverer barn og unge i vårt eget utredningsarbeid i Bergen
kommune.
Videre vil byrådet kommentere enkelte av utvalgets forslag, som også er noen av de
forslagene Kunnskapsdepartementet i sitt høringsbrev har fremhevet som viktige
endringsforslag.
Byrådet støtter forslaget om ny regulering og ny terminologi når det gjelder tilpasset
opplæring og spesialundervisning, og at universell opplæring, forsterket innsats og individuelt
tilrettelagt opplæring innføres som nye betegnelser og bestemmelser i loven (§ 10-1, 10-2 og
10-3). Særlig mener byrådet mener det er positivt å gå bort fra begrepet
spesialundervisning som er en utdatert og upresis betegnelse. En endring i reguleringer
og betegnelser er i tråd med behovet for å styrke sammenhengen mellom
allmennpedagogisk og spesialpedagogisk praksis, og kan bidra til en større grad av
praktisering av en inkluderende opplæring ut fra det elevmangfoldet skolen
har. Byrådet er også enig i forslaget om at forsterket innsats skal gjelde all opplæring, men
ønsker samtidig en tydeliggjøring av hva som ligger i forsterket innsats. I tråd med
dette støtter byrådet en utvidelse av PP-tjenestens mandat og at dette skal være rettet mot
alle elever. Det har sammenheng med det som også i Bergen kommune er en målsetting i
Bergen kommunes spesialpedagogiske plan; at skolen i større grad skal være i stand til å
tilrettelegge opplæringen for elever med særskilte behov uten å måtte gå veien om
sakkyndig vurdering og spesialundervisning. Byrådet støtter også bestemmelsen om at den
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som skal ha ansvar for å gjennomføre individuelt tilrettelagt opplæring skal være en person
ansatt i lærerstilling, og at det åpnes for at andre fagpersoner med
høyskole/universitetsutdanning kan dele ansvar for lærer for individuell tilrettelagt
opplæring.
Samtidig er det enkelte av forslagene byrådet er kritisk til eller har merknader til. Byrådet vil
her særlig trekke fram følgende:
I forslag til § 2-4 Skoledemokratiet, foreslås det at elevene og foreldrene skal være med på å
planlegge, gjennomføre og vurdere skolens virksomhet. Elever og foreldre skal også delta i
styringen av skolen. Byrådet mener det er behov for en klargjøring av hva som ligger i disse
begrepene. Samtidig har utvalget foreslått å fjerne kravet til samarbeidsutvalg og foreldreråd.
Det er videre foreslått lovfestet i § 2-4 at skolen skal legge til rette for, og oppmuntre til, at
alle elvene ytrer seg og deltar i skoledemokratiet. Det er også foreslått at kravet til å opprette
elevråd er fjernet, det er istedenfor foreslått en rett til å etablere elevråd. For organiseringen
av både foreldrenes og elevenes demokratiske ordninger argumenterer utvalget med at det
har en verdi i seg selv å diskutere og selv bli enige om organiseringen av eget demokrati, og
at en dermed åpner for å ta hensyn til ulike lokale forhold. Byrådet er ikke uenige i dette, men
mener samtidig at det er vanskelig å se for seg at elever og foreldre medvirker i skolens
virksomhet uten formelle demokratiske organer. I Bergen har vi gode erfaringer med elevers
og foreldres medvirkning i det å vurdere skolens virksomhet gjennom de årlige
kvalitetsoppfølgingsmøtene. I disse møtene presenterer representanter for elever og
foresatte hvordan de opplever skolenes læringspraksis og læringsmiljø sett fra sitt ståsted.
En formalisering av denne deltakelsen, og det at den er satt i et system med blant annet
rutiner for skolering av elevråd og FAU, gjør at denne form for medvirkning oppleves som
god og nyttig. Det er også verdifullt å beholde forutsigbarheten i hvordan og når
kvalitetsoppfølgingsmøtene gjennomføres og at kommunen, elever og foreldre videreutvikler
sin kompetanse på denne type medvirkning over flere år. Byrådet mener derfor at en
kontinuitet i organiseringsform gjennom formalisering av demokratiske ordninger er viktig.
Byrådet er kritisk til at kravet om lærertetthet kan erstattes slik utvalget har foreslått.
Utvalgets forslag med blant annet et krav om at læreren som hovedregel er til stede i all
opplæring, et krav om forsvarlig vikarordning, styrking av rådgivningen om sosiale og
personlige forhold og et generelt forsvarlighetskrav er i seg selv gode forslag, men kan ikke
nødvendigvis erstatte lærernormen. Utdanningsdirektoratets egen statistikk om lærernormen
viser at det har blitt flere lærere i ordinær undervisning etter at lærernormen ble vedtatt, og at
det er i de største byene, som hadde størst behov for lærere for å oppfylle normen, at mange
av de nye årsverkene har kommet.
Opplæringslovutvalget foreslår å fjerne bestemmelsene om internkontroll i den nye
opplæringsloven, da den nye kommuneloven § 25–1 vil gjøre disse overflødige. Byrådet er
bare delvis enige i dette. Dagens opplæringslov har to internkontrollbestemmelser: Den
generelle bestemmelsen kommunens plikt til å ha et forsvarlig system for etterlevelse av
loven (§ 13–10 andre avsnitt), og den særlige bestemmelsen om internkontroll med det
fysiske og psykososiale skolemiljøet (§ 9 A–3). Vi er enige i at kommuneloven § 25–1 kan
erstatte den førstnevnte, men ikke den siste. Internkontroll med skolemiljøet er en HMSbestemmelse, og dermed annerledes enn internkontroll med lovoppfyllelse generelt. Skolen
har allerede plikt til å føre slik internkontroll etter forskrift om miljørettet helsevern i
barnehager og skoler og arbeidsmiljøloven, og det vil være viktig at internkontrollen med
skolemiljøet etter opplæringsloven følger den samme metodikken. Det vil være svært
upraktisk dersom skolen skal ha to ulike internkontrollsystem for skolemiljøet, særlig når det
gjelder det fysiske miljøet.
Byrådet har noen merknader til utvalgets forslag om å i hovedsak videreføre regelen om
skolefritidsordningen med språklige endringer. Byrådet støtter innholdet i forslaget, men
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mener forslaget er mangelfullt med tanke på å sikre kvalitet i SFO. Innholdet slik det fremstår
i utvalgets forslag gir i praksis barn tilbud om SFO, og det gir kommunene tilstrekkelig
handlingsrom til å utforme SFO i tråd med lokale behov, ønsker og muligheter. Det er i seg
selv positivt. Derimot har utvalget ikke tatt hensyn til at det er stor variasjon i utforming,
innhold, målsetninger og kvalitet i SFO, noe som blant annet skyldes mangel på føringer fra
sentralt hold. I Bergen ble det i 2017 laget en egen rammeplan for SFO som gir retning for
innhold, organisering og kvalitetsutvikling av SFO. Rammeplanen gir informasjon til foresatte
om hva de kan forvente av skolefritidsordningen, sier hvilke aktiviteter SFO skal tilby og hva
som er målsettingen og kjennetegn på en god og ønsket praksis. Rammeplanen bygger på
Bergen kommunes kvalitetsutviklingsplaner for barnehage og skole, og det leke- og
læringssynet som ligger til grunn for disse. Oppfølgingen av rammeplanen for SFO skal sikre
at kvaliteten i kommunens SFO-tilbud er god og gjennomgående på alle skoler.
Byrådet mener at en nasjonal rammeplan, sammen med veiledninger, vil kunne gjøre noe
med variasjonen i kvaliteten i SFO og si noe om hvilket verdigrunnlag som skal være
gjeldende i SFO.
Byrådet støtter ikke forslaget om å flytte bestemmelsen om musikk- og kulturskolen til
kulturlova. Kulturskolen har alltid vært tett knyttet opp til skoleverket og flere lærere ved
Bergen Kulturskole jobber i dag i kombinerte stillinger i grunnskole og kulturskole.
Samarbeidet er viktig og kombinasjonsstillingene gir grunnskolen ekstra kompetanse i de
estetiske fagene. Dagens læreplaner, og ikke minst ny læreplan, LK 20 legger føringer på
mer tverrfaglig samarbeid og mer dybdelæring. Å flytte bestemmelsen vekk fra
opplæringsloven vil vanskeliggjøre et tettere samarbeid og er derfor ulogisk. Det er god
utdanningspolitikk å heller styrke samarbeid og samhandling mellom grunnskole og
kulturskole
Utvalget foreslår å ikke videreføre plikten for kommunen til å tilby leirskole eller annen
skoletur i ny opplæringslov med bakgrunn i at dette bryter med metodefriheten som skal
være i opplæringen. Byrådet mener at elevene har stort faglig og sosialt læringsutbytte av å
delta på leirskole, og at leirskole kan bidra til positiv læringsaktivitet der ulike alternative
undervisningsmetoder blir brukt. Hålandsdalen leirskole er Bergen kommunes egen leirskole.
Leirskolen følger de mål og strategier som settes av skoleeier, og undervisningen ved
leirskolen tar utgangspunkt i Læreplanverket (LK 20) og vår egen kvalitetsutviklingsplan for
bergensskolen, Sammen for kvalitet – læring. Leirskolen vektlegger å tilpasse
undervisningen til LK 20 knyttet til dybdelæring, kompetanse og tverrfaglige tema. Bergen
kommune arbeider målrettet for at leirskolen skal utgjøre en naturlig del av hjemmeskolens
kompetansemål.
Det bør derfor, slik byrådet vurderer det, likevel være statlige føringer for at leirskole bør
gjennomføres.
Det er flere av utvalgets forslag som vil medføre økte utgifter for kommunene. Blant annet vil
utvidelse av PPT sitt mandat medføre et betydelig behov for økte ressurser. Byrådet
forutsetter derfor at de økte utgiftene ny opplæringslov medfører er statlig fullfinansiert.
Begrunnelse for framleggelse til bystyret:
Byrådets fullmakter § 7:
Byrådet avgir høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser i prinsipielle
saker som samtidig innebærer politiske avveininger, skal avgis av bystyret.
Saken anses å være prinsipiell og innebære politiske avveininger.
Forretningsutvalget har i møte 11.2.2020 i sak 38/20 fattet følgende vedtak:

3

Utvalg for barnehage, skole og idrett innstiller til bystyret som avgir høringsuttalelse til
opplæringslovutvalgets utredning «NOU 2019: 23 Ny opplæringslov».
Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak:
Bergen kommune avgir høringsuttalelse til NOU 2019:23 slik den fremkommer av byrådets
forslag.
Dato:

26. mai 2020

Roger Valhammer
Byrådsleder

Endre Meyer Tvinnereim
Byråd for barnehage, skole og idrett

Dokumentet er godkjent elektronisk.
Vedlegg:
Høring – NOU 2019:23 Ny opplæringslov
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Saksframstilling:
1. Om høringen
1.1
Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet har sendt opplæringslovutvalgets utredning NOU 2019: 23 Ny
opplæringslov på høring. Utredningen kan leses her Høring NOU 2019:23 Ny opplæringslov
Kunnskapsdepartementet tar sikte på å sende høringsnotat med forslag til ny opplæringslov
på høring våren 2021. Høringsuttalelsene til NOU 2019: 23 vil være viktige i
Kunnskapsdepartementets arbeid med det kommende høringsforslaget. Regjeringen tar
sikte på å legge fram et lovforslag om ny opplæringslov for Stortinget våren 2022.
Stortinget har vedtatt at normen for lærertetthet skal evalueres, og NIFU skal gjennomføre
evalueringen på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet. Resultatet av evalueringen vil foreligge
våren 2022. Departementet kommer derfor ikke til å vurdere forslaget om å ikke videreføre
lærernormen før lærernormen er evaluert.
1.2
Utvalgets forslag
Opplæringslovutvalget foreslår en ny opplæringslov som er ment å erstatte dagens
opplæringslov. Utvalget foreslår også prinsipper for regelstyringen for å bidra til at loven og
forskrifter til loven over tid blir et godt og effektivt virkemiddel for styring av
grunnopplæringen.
Av nye forslag trekker Kunnskapsdepartementet blant annet frem:
 at universell opplæring, forsterket innsats og individuelt tilrettelagt opplæring innføres
som nye betegnelser og bestemmelser i loven, se kapittel 31
 egne bestemmelser om vektlegging av elevens beste, elevmedvirkning,
skoledemokrati, foreldresamarbeid og skoleregler, se kapittel 18, 19, 21 og 22
 at kravet om at skolene skal ha samarbeidsutvalg, elevråd, foreldreråd mv. ikke
videreføres, men elevene skal fortsatt ha rett til å velge elevråd, se kapittel 19
 at det stilles krav om et visst omfang grunnskoleopplæring for at en elev kan sies å
ha fullført grunnskolen og dermed få rett til videregående opplæring. Ungdom som
ikke har fullført grunnskolen, får rett til ett år med grunnskoleopplæring ved en
videregående skole, se kapittel 24
 at aktivitetsplikten og håndhevingsordningen for saker om psykososialt skolemiljø
videreføres med enkelte endringer, se kapittel 36
 at ansatte i skolen på visse vilkår skal kunne gripe inn med milde fysiske tiltak overfor
elever hvis det er nødvendig for å opprettholde orden eller avverge skade, se kapittel
37.2
 flere nye regler som skal bidra til at opplæringen i større grad gis av en lærer med
relevant faglig og pedagogisk kompetanse, og at lærerne får tid til å være lærere. Det
fastsettes for eksempel i loven at all opplæring skal forberedes og følges opp av en
lærer, og at læreren som hovedregel må være til stede, se kapittel 39
 at lærernormen ikke videreføres fordi utvalget foreslår flere andre krav som vil bidra til
å oppnå målene med lærernormen og samtidig legge bedre til rette for at
ressursbruken kan tilpasses elevenes behov, se kapittel 26.3
 større fleksibilitet i fag- og timefordelingen, se kapittel 17
2.
Bergen kommunes høringsinnspill
Høringsuttalelsen fra Bergen kommune er bygget opp på samme måte som NOU-en, med
henvisning til samme kapittelnummerering og titler. Når det videre vises til kapitler vil det
derfor være samme kapittel/delkapittel og tittel som i NOU-en.
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Høringen er svært omfattende, og Bergen kommune gir derfor ikke uttalelse til alle
forslagene utvalget kommer med. Bergen kommune gir kun høringsuttalelser til forslag som
gjelder grunnskolen, ikke VGS.
Videre vil det for hvert kapittel/delkapittel først vises til utvalgets forslag, deretter forslag til
lovbestemmelse og til sist Bergen kommunes høringsinnspill. Selve høringsnotatet (NOU-en)
er svært omfangsrikt, og i saksutredningen har vi derfor valgt å ikke synliggjøre
opplæringslovutvalgets egne vurderinger. Disse kan leses i sin helhet høringsnotatet (NOUen).
Kapittel 15 Forsvarlighetskrav
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår å lovfeste et krav om at opplæringen og annen virksomhet etter
opplæringsloven skal være forsvarlig, se forslag til § 1-3.
§ 1-3 Krav til forsvarleg opplæring
Opplæring og anna verksemd som er omfatta av lova skal være forsvarleg
Bestemmelsen er ny.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag om å lovfeste et krav om at opplæringen og annen
virksomhet etter opplæringsloven skal være forsvarlig, se forslag til § 1–3. Kravet til
forsvarlighet må være gjelde som et grunnleggende krav til alle offentlige tjenester. Det er
derfor en fordel å få dette klart uttrykt i opplæringsloven, slik det blant annet er gjort i
helselovene. At det det må gjelde et forsvarlighetskrav i opplæringsloven følger bl.a. av
Høyesteretts praksis, se Rt. 1993 side 811 (Malvikdommen) og Rt. 2012 s. 146
(Mobbedommen).
Kapittel 17 Retten til et minste antall timer med opplæring
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å videreføre at Kunnskapsdepartementet skal gi forskrift om hvor mange timer med
opplæring elever i grunnskolen og den videregående opplæringen skal ha, og
hvordan timene skal fordeles mellom trinn og fag, se forslag til § 1-4 tredje avsnitt
første setning
 å lovfeste at inntil 10 prosent av timene i hvert fag kan flyttes til andre fag eller brukes
til opplæring som er tverrfaglig eller særlig egnet for å nå målene i den overordnede
delen av læreplanverket, se forslag til § 1-4 tredje avsnitt andre setning
 flere nye regler som vil bidra til å tydeliggjøre hva som er å regne som opplæring etter
opplæringsloven, noe som også vil gi et tydeligere rettslig innhold i kravet til et
minsteantall timer med opplæring, se blant annet forslag til §§ 13-3, 15-4 og 15-5
§1-4 Læreplanverket og utdanningstilbudet
Departementet skal gi forskrift om kor mange timer med opplæring elever i
grunnskolen og elever og lærlingar i den vidaregåande opplæringa skal ha, og korleis
timane skal fordelast mellom trinn og fag. Opptil 10 prosent av timane i kvart fag kan
flyttast til andre fag eller brukast til opplæring som er tverrfagleg eller særleg eigna for
å nå måla i den overordna delen av læreplanverket. Kommunene og
fylkeskommunene kan gi forskrift om opplæring utover det minstetimetallet som
departementet har fastsett.
Bestemmelsen viderefører en rekke hjemler i dagens lov til å gi forskrift.
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Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget om at det fortsatt skal gis forskrift om hvor mange timer
med opplæring elever i grunnskolen skal ha, og hvordan timene skal fordeles mellom trinn og
fag.
Bergen kommune mener at inntil 10 prosent av timene i hvert fag kan flyttes til andre fag eller
brukes til tverrfaglig opplæring. Vi mener dette er i tråd med fagfornyelsen og føringer gitt i
overordnet del av læreplanverket, og at koblingen mellom fagfornyelsen og overordnet del på
denne måten kan bli enda tydeligere. Dette kan og bidra til en helhetlig opplæring innenfor
totaltimetallet. Flytting av inntil 10 prosent av timene kan videre føre til økt tverrfaglig fokus
og større fleksibilitet, som også utløser et større pedagogisk og faglig handlingsrom.
Kapittel 18 Barnets beste
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår at den nye loven får en generell bestemmelse om elevens beste som ligger
nært Grunnloven § 104, se forslag til § 2-1
§ 2–1 Det beste for eleven
I alle handlingar og avgjerder som vedkjem elevar, skal kva som er best for eleven,
vere eit grunnleggjande omsyn
Bestemmelsen gir en overordnet regulering av prinsippet om barnets beste og erstatter
tidligere reguleringer i §§ 1 – 4 andre avsnitt, 2-1 fjerde avsnitt, 2-8 femte avsnitt, 2-8 femte
avsnitt, 3-12 femte avsnitt, 9 A-4 femte avsnitt og 9 A-6 tredje avsnitt.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget om at prinsippet om barnets beste reguleres som særskilt
regulering overordnet i opplæringsloven. Barn er hovedpersonene i skolen, og derfor bør deres
grunnleggende rettigheter synliggjøres i regelverket for skolen og opplæringen. For å sikre at
prinsippet om barns beste blir ivaretatt i alle saker som berører barn, bør opplæringsloven ha en
generell og overordnet regulering av barnets beste.

Kapittel 19 Elevens medvirkning og skoledemokrati
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å regulere elevenes rett til å ytre seg og bli hørt, se forslag til § 2-2 første avsnitt
 én bestemmelse om skoledemokratiet som både omfatter elevene og foreldrene, se
forslag til § 2-4
 å regulere en plikt for skolen til å samarbeide med elevens foreldre, se forslag til § 23
 at bestemmelsene om organer for brukermedvirkning i skolen ikke videreføres
Regulering av elevenes rett til å ytre seg og bli hørt
§ 2-2. Elevane sin rett til å medverke og plikt til å delta
Elevane har rett til å ytre seg fritt i spørsmål som gjeld dei sjølve. Elevane skal bli
høyrde, og synspunkta skal vektleggjast i samsvar med alder og modning.
Bestemmelsen omfatter delvis dagens lov §§2-3 og 3-4
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Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget. Barnekonvensjonen gir barna rett til å bli hørt i saker som
angår dem. Skole er kanskje et av de mest inngripende tiltak i barn liv og derfor må skolene
inkludere elevene i alle saker som angår dem både som individer og som deltaker i skolens
fellesskap.
Barnekonvensjonen er tatt inn som del av lovverket i Norge og man kan argumentere for at
bestemmelsene om barns rett til medvirkning er ivaretatt. Det kan være en fare for at ikke
alle oppfatter barnekonvensjonen som en lovtekst, og derfor kan det være avgjørende viktig
for elevenes rett til medvirkning at disse rettighetene også blir tydeliggjort i opplæringsloven.
Bestemmelse om skoledemokratiet som både omfatter elevene og foreldrene
§ 2-4. Skoledemokratiet
Kommunar og fylkeskommunar skal sørgje for at elevane og foreldra får vere med på
å planleggje, gjennomføre og vurdere verksemda til skolen, mellom anna
organiseringa av skoledemokratiet, fastsetjinga av skolereglar og arbeidet med skolemiljøet. Elevane og foreldra skal delta i styringa av skolen. Elevane skal ikkje delta i
behandlinga av saker som er omfatta av lovfesta teieplikt.
Skolen skal leggje til rette for og oppmuntre til at alle elevane ytrar seg og deltek i
skoledemokratiet Elevane har rett til å velje elevråd. Dei kan òg velje å organisere
elevdemokratiet på ein annan måte.
Bestemmelsen erstatter kapittel 11 i dagens lov.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget i sin helhet, men har likevel behov for å komme med noen
innsigelser og refleksjoner.
Det er viktig med brukermedvirkning, men det er behov for å klargjøre viktige utsagn i
lovteksten. Det er utfordrende begreper som benyttes, og det er uklart hva “planleggje,
gjennomføre og vurdere verksemda til skolen” innebærer. På samme måte er det uklart hva
det i praksis betyr at foreldrene skal være med i styringen av skolen, og om dette dreier seg
om skolen som organisasjon eller det som foregår i opplæringssituasjonene fra dag til dag.
I Bergen praktiseres brukermedvirkning for eksempel i skolenes kvalitetsoppfølging ved at
foreldre og elever tas med på råd om skolens utviklingsarbeid, men foreldre og elever kan
ikke overprøve eller detaljstyre det faglige og pedagogiske arbeidet i opplæringen.
Særlig om elevråd
Det er viktig at retten til å opprette elevråd blir lovfestet.
I det nye lovforslaget er plikten til at det skal opprettes elevråd fjernet. Dette er vi skeptiske til
og vi er urolige for at det kan bli svært store forskjeller mellom skoler i Bergen. Løsningene
på de ulike skolene kan bli tilfeldige og lite forutsigbare, og dermed også elevers rett til å
være med i et fungerende skoledemokrati.
Et formelt krav om elevråd skal ikke behøve å hindre elevdemokratiet i å utvikle seg, være
dynamisk og nytenkende eller til å ta i bruk ny teknologi og digitale verktøy for å kunne
praktisere digitalt medborgerskap. Det mangler ikke eksempler på at elever medvirker i
rådsorgan og faglig utviklingsarbeid, men forskning viser til at det i stor grad er elever som
lykkes i skolen og som er velartikulerte og trygge på seg selv som får anledning til å bli hørt
(Bourke & Loveridge, 2018). Sunesen og Pjengaard (2018) hevder at utviklingsarbeidet på
skoler som oftest er de voksnes prosjekt. Det er derfor viktig å opprettholde formelle
rådsorgan og samtidig utvikle dem slik at alle elevene opplever å være del av et fungerende
demokrati. Digitale kommunikasjonsformer kan bidra til at flere typer elever tar del i
skoledemokratiet og opplever reell innflytelse i skolenes styringsorgan.
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For organiseringen av både foreldrenes og elevenes demokratiske ordninger argumenterer
utvalget med at det har en verdi i seg selv å diskutere og selv bli enige om organiseringen
av eget demokrati, og at en dermed åpner for å ta hensyn til ulike lokale forhold. Bergen
kommune er ikke uenige i dette, men mener samtidig at det er vanskelig å se for seg at
elever og foreldre medvirker i skolens virksomhet uten formelle demokratiske organer.
Referanser:
Bourke, R., & Loveridge, J. (2018). Using student voice to challenge understandings
of educational research, policy and practice. In Radical Collegiality through Student
Voice (pp. 1-16): Springer.
Sunesen, M. S. K., & Pjengaard, S. (2018, 18/05-2018). Eleven som forsker.
Retrieved from https://www.blivklog.dk/eleven-som-forsker/
Regulering av en plikt for skolen til å samarbeide med elevens foreldre
§2-3. Samarbeid med foreldra
Skolen skal samarbeide med foreldra om opplæringa til eleven. Departementet kan gi
forskrift om samarbeidet mellom skolen og foreldra.
Bestemmelsen viderefører I hovedsak dagens lov § 13-3.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget. Erfaringen med involvering av foreldrerepresentanter i
skolenes kvalitetsutviklingsprosesser i Bergen er positiv for samarbeidet. Det viser at ved å
invitere foreldrene inn i utviklingsarbeidet til skolene så tar foreldrerådene ansvar og bidrar
med konstruktive forslag.
Bestemmelsene om organer for brukermedvirkning i skolen er ikke foreslått videreført
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter ikke forslaget. Argumentasjonen i forslagene over, om
skoledemokrati, handler om å styrke brukermedvirkning.
Det kan være vanskelig å se for seg at elever og foreldre er medvirkende skolens virksomhet
uten formelle demokratiske organ.
Retten til organer for brukermedvirkning kan reguleres i forskrifter og lokale politiske vedtak,
men Bergen kommune er bekymret for at brukermedvirkningen svekkes og blir mer tilfeldig
og uforutsigbar dersom lovfestet plikt til å opprette formelle organer for brukermedvirkning
forsvinner.
Kapittel 20 Plikt til å delta aktivt i opplæringen, oppfølgingsplikt og lekser
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å videreføre at elever skal være aktivt med i opplæringen, se forslag til § 2-2 andre
avsnitt
 å lovfeste en hjemmel for å gi regler i forskrift om tap av rett til vurdering som følge av
høyt fravær, se forslag til § 6-4 andre avsnitt (gjelder videregående skole)
 å lovfeste en plikt for kommunene og fylkeskommunene til å følge opp elever med
høyt fravær fra opplæringen, se forslag til § 2-2 andre avsnitt
 å presisere at kommunene og fylkeskommunene kan pålegge elevene å gjøre
oppgaver utenfor skoletiden, men slik at det må tas hensyn til at elevene har rett til
både hvile og fritid, se forslag til § 2-2 tredje avsnitt
§ 2–2 Elevane sin rett til å medvirke og plikt til å delta
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Elevane har rett til å ytre seg fritt i spørsmål som gjeld dei sjølve Elevane skal blir
høyrde, og synspunkta skal vektleggjast i samsvar med alder og modning.
Elevane skal være aktivt med i opplæringa og følgje skolereglane. Kommunen og
fylkeskommunene skal sørgje for at elevar med høgt fråvær frå opplæringa blir følgde
opp.
Kommunen og fylkeskommunen kan påleggje elevane å gjere oppgåver utanom
skoletida (lekser). Det må takst omsyn til at elevar har rett til kvile og fritid.
Bestemmelsen viderefører er rekke hjemler i dagens lov til å gi forskrift.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter departementet forslag om å videreføre at elever skal være aktivt
med i opplæringen. Aktiv deltakelse er viktig for fellesskapet i skolen, og har betydning
utover den individuelle vurderingen i orden og atferd.
Elevens tilstedeværelse og deltakelse i opplæringen er sentralt for at målene med
grunnopplæringen nås. Bergen kommune støtter derfor forslaget om at det lovfestes en plikt
for kommunen til at elever med høyt fravær, blir fulgt opp.
Bergen kommunes støtter forslaget om at kommunen kan pålegge elevene å gjøre oppgaver
utover skoletiden. Det har tidligere vært stilt spørsmål om hjemmelsgrunnlaget for lekser, og
det er derfor riktig at det presiseres i den nye loven at kommunen kan pålegge elevene å
gjøre oppgaver utenfor skoletiden, men at det i denne sammenheng må tas hensyn til hvile
og fritid.
Kapittel 21 Samarbeid mellom skole og foreldre
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår å videreføre reglene om foreldresamarbeid med
språklige endringer, se forslag til § 2-3.
§ 2-3 Samarbeid med foreldra
Skolen skal samarbeide med foreldra om opplæringa til eleven
Bestemmelsen viderefører i hovedsak dagens lov § 13-3d.
Bergen kommunes høringsinnspill
Det er naturlig og viktig at foreldre får medvirke i opplæringen til egne barn. Dialog og
samarbeid mellom skole og hjem er verdifullt og nødvendig for å skape et godt grunnlag for
læring og danning.
Bergen kommune støtter forslaget om at skolen skal ha en lovpålagt plikt til å til å
samarbeide med foreldre, og at det bør være en overordnet regulering av samarbeid mellom
skole og elevens foreldre i loven. Skolen bør ha hovedansvar for foreldresamarbeid, dette
gjennom forskrift om skole – hjem samarbeid fra departementet.
Kapittel 22 Skoleregler
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 en bestemmelse om skoleregler som plasseres i kapittel 2 nært sammen med
bestemmelsene om skoledemokrati og medvirkning, se forslag til § 2-5
 at skolereglene skal ha regler om organisering av skoledemokratiet og om
rettighetene og pliktene til elevene, blant annet om orden og atferd
 at skolereglene skal skrives slik at elevene kan forstå dem, og at skolen bare kan
bruke tiltaksom er fastsatt i skolereglene
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§ 2-5.
Kommunar og fylkeskommunar skal gi forskrift om skolereglar. Skolereglane skal ha
føre-segner om organisering av skoledemokratiet og om rettar og plikter for elevane,
mellom anna om orden og åtferd. Det skal òg givast skolereglar om kva tiltak som kan
brukast når elevar bryt skolereglane, og om korleis slike saker skal behandlast.
Skolen kan berre bruke tiltak som er fastsette i skolereglane. Skolereglane skal
skrivast slik at elevane kan forstå dei.
Bestemmelsen viderefører i hovedsak dagens lov § 9 A-10 og er omtalt i kapittel 22
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget om å plassere en bestemmelse om skoleregler i kapittel 2,
nært sammen med bestemmelsene om skoledemokrati og medvirkning, jf. forslagets § 2–5.
Bergen kommune støtter også at skolereglene skal ha regler om organisering av
skoledemokratiet og om rettighetene og pliktene til elevene, herunder bestemmelser om
orden og atferd. Vi støtter også at det presiseres i lovteksten at skolereglene skal skrives slik
at elevene kan forstå dem.
Kapittel 23 Rett og plikt til grunnskoleopplæring
23.4.3. Plikten til grunnskoleopplæring - permisjon fra pliktig grunnskoleopplæring
Utvalgets forslag:
Utvalget foreslår
 at kommunen kan gi en elev permisjon fra opplæringen dersom eleven samlet sett får
en opplæring som er forsvarlig, og at kommunen gis hjemmel til å gi forskrift om
permisjon, se forslag til § 3–2 fjerde avsnitt
 å videreføre retten til permisjon når andre trossamfunn har helligdag, se forslag til §
3–2 femte avsnitt
§ 3-2. Plikt til grunnskoleopplæring (avsnitt 4)
(……………)
Dersom særlege grunnar talar for det, kan kommunen frita ein elev heilt eller
delvis frå opplæringsplikta. Til dømes kan ein elev få
fritak frå delar av skoleveka eller eitt eller fleire av skoleåra. Elevar som har fått
fritak frå opplæringsplikta, mister ikkje retten til opplæringa dei har fått fritak frå.
(………….)
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget om at kommunen kan gi en elev permisjon fra
opplæringen dersom eleven samlet sett får en opplæring som er forsvarlig. Vi støtter også
forslaget om at kommunene kan gi egne forskrifter som elevpermisjoner.
23.4.4. Tidlig og utsatt skolestart
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å åpne for tidlig skolestart når det foreligger særlige grunner, og for utsatt skolestart
dersom gode grunner taler for det. I vurderingen skal kommunen særlig legge vekt på
barnets forutsetninger for å oppnå sosial tilhørighet og læring, se forslag til § 3–4
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å ikke videreføre kravet om sakkyndig vurdering ved fritak fra opplæringsplikten, tidlig
skolestart og utsatt skolestart

§ 3-4. Utsett og tidleg skolestart
Kommunen skal la eit barn byrje på skolen det året barnet fyller sju år, dersom
gode grunnar talar for det.
Kommunen skal la eit barn byrje på skolen det året barnet fyller fem år,
dersom særlege grunnar talar for det.
I vurderinga etter første og andre avsnitt skal kommunen leggje særleg vekt på
kva føresetnader barnet har for å lære og for å utvikle sosial samkjensle.
Bestemmelsen erstatter deler av dagens lov §2-1.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget om å åpne for tidlig skolestart når det foreligger særlige
grunner, og for utsatt skolestart dersom gode grunner taler for det, og de vurderingene
utvalget har gjort her.
Bergen kommune støtter forslaget om at det ikke lenger skal kreves sakkyndig vurdering ved
fritak fra opplæringsplikten, tidlig skolestart og utsatt skolestart. Som utvalget peker på, er
dette ikke nødvendig i alle saker.
Kapittel 26 Organiseringen av opplæringen
26.2 Skoleåret og skole – og feriedager
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å videreføre reglene om lengden på skoleåret med språklige endringer, se forslag §
13-1
 å videreføre reglene om fastsettelse av skole og feriedager (skolerute), men at
unntaket fra kravet om kunngjøring av slike forskrifter ikke videreføres. Se forslag
§13-1 andre avsnitt
 å ikke videreføre forskriftshjemlene for regler om daglig skoletid
§13-1 Skolerute og lengda på skoleåret
Opplæringa i eit skoler skal strekkje seg over minst 38 veker. Elevane skal ha minst
sju veker samanhengande ferie.
Bestemmelsen viderefører i hovedsak dagens lov §§2-2 og 3-2.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget om å videreføre lengden på skoleåret (§ 13–1). Nasjonale
regler for fastsettelse av skole- og feriedager bør videreføres. Det bør fortsatt være
kommunen som fastsetter forskrifter om skole og feriedager.
26.3 Gruppestørrelse og forholdstall mellom antall lærere og antall elever
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å videreføre kravet om at gruppestørrelsen må være pedagogisk forsvarlig og trygg
med språklige endringer, se forslaget til § 13-2 andre avsnitt
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at kravet om lærertetthet erstattes med:
o et krav om at læreren som hovedregel er til stede i all opplæring (omtalt i
kapittel 39.4.1)
o et krav om forsvarlig vikarordning (omtalt i kapittel 39.4.2)
o styrking av rådgivningen om sosiale og personlige forhold (omtalt i kapittel
42.6)
o en åpning i loven som tillater at personer med høy og relevant kompetanse,
men som ikke har lærerutdanning, i særlige tilfeller skal kunne gi individuelt
tilrettelagt opplæring og ha ansvaret for slik opplæring på lik linje med lærere
(omtalt i kapittel 31.5.7)
o et krav om forsterket innsats, som vil gjelde alle trinn i grunnopplæringen
(omtalt i kapittel 31.5.4)
o et generelt forsvarlighetskrav, som kan være gjenstand for tilsyn (omtalt i
kapittel15)

§ 13- 2 Inndeling av elevar i klassar og grupper
Kvar elev skal høyre til ein klasse og ha så mykje opplæringstid i klassen at eleven
kan utvikle sosial samkjensle. I delar av opplæringa kan elevane delast i andre
grupper. Inndelinga i klassar og grupper skal medverke til at skolen blir ein møteplass
der elevane utviklar toleranse og respekt for kvarandre.
Bestemmelsen erstatter dagens lov § 8-2 og er omtalt i kapitlene 26.3, 26.4 og 38.4.5
Bergen kommunes høringsinnspill
Om pedagogisk forsvarlig gruppestørrelse
Bergen kommune støtter forslaget om at gruppestørrelsen må være pedagogisk forsvarlig og
trygg. Vurdering av hva som er pedagogisk forsvarlig gruppestørrelse, bør gjøres med
grunnlag i faglig-pedagogisk kunnskap og erfaring. Kommunen må være ansvarlig for at
kravet om gruppestørrelse oppfylles, og må derfor også ta ansvar for at kravet oppfylles.
Om forholdstall mellom antall lærere og antall elever - lærernormen
Bergen kommune er kritisk til at kravet om lærertetthet kan erstattes slik utvalget har
foreslått. Utvalgets forslag med blant annet et krav om at læreren som hovedregel er til stede
i all opplæring, et krav om forsvarlig vikarordning, styrking av rådgivningen om sosiale og
personlige forhold og et generelt forsvarlighetskrav er i seg selv gode forslag, men kan ikke
nødvendigvis erstatte lærernormen. Byrådet mener at minstenormen for lærertetthet sikrer et
mest mulig likeverdig opplæringstilbud over hele landet og sikrer ressurser til skolen.
Utdanningsdirektoratets egen statistikk om lærernormen viser at det har blitt flere lærere i
ordinær undervisning etter at lærernormen ble vedtatt, og at det er i de største byene, som
hadde størst behov for lærere for å oppfylle normen, at mange av de nye årsverkene har
kommet.
Om krav om at lærer som hovedregel er til stede i all opplæring og forsvarlig vikarordning
Opplæringen bør også i større grad gis av en lærer med relevant faglig og pedagogisk
kompetanse. Lærerne må få tid til å være lærere, og opplæringen må være slik at den er
inkluderende og bedre møter elevenes behov. På denne bakgrunn støtter Bergen kommune
forslaget om at læreren som hovedregel er til stede i all opplæring. Det bør videre være en
forsvarlig vikarordning som sikrer at det er lærere som står for elevenes opplæring.
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Om styrking av rådgivningen
Utvalget foreslår en styrking av rådgivningen om sosiale og personlige forhold. Bergen
kommune støtter dette forslaget. Det vises i denne sammenheng til begrunnelse i kap. 42.6.
Om åpning i loven som tillater at personer med høy og relevant kompetanse, men som ikke
har lærerutdanning, i særlige tilfeller skal kunne gi individuelt tilrettelagt opplæring og ha
ansvaret for slik opplæring på lik linje med lærerne:
I særlige tilfeller er det viktig at personer med høy og relevant kompetanse, men som ikke
har lærerutdanning, skal kunne gi individuell tilrettelagt opplæring og ha ansvar for opplæring
på lik linje med lærere. Dette må gjelde i de tilfeller vedkommende har kompetanse som i
større grad kan ivareta elevens behov, dette behovet må komme frem i elevens sakkyndige
vurdering fra PP – tjenesten. Bruk av personer med høy og relevant kompetanse som ikke
har lærerutdanning, må kun brukes nå det vurderes slik at eleven kan få en bedre opplæring
enn den kompetansen en lærer har.
Om krav om forsterket innsats som vil gjelde alle trinn i grunnopplæringen
Bergen kommune støtter kravet om at en større andel lærerressurser bindes opp til forsterket
innsats i skolen. Elever som har behov for det, må få forsterket innsats i form av konsentrert
og målrettet opplæring, slik at forventet progresjon kan bli nådd. Krav om forsterket innsats
må gjelde alle trinn i grunnopplæringen. Det vises i denne sammenheng til Stortingsmelding
6 - “Tett på - tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO”
Om generelt forsvarlighetskrav, som kan være gjenstand for tilsyn
Det er viktig å fange opp uforsvarlig praksis, dette i forbindelse med antall elever pr. lærer.
Det vil være faglig-pedagogisk kunnskap som er relevant grunnlag for å fastsette innholdet i
forsvarlighetskravet. Bergen kommune støtter krav om forsvarlighet.
26.4 Inndeling i grupper
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å videreføre reglene om inndeling i klasser og grupper og om sosial tilhørighet, med
språklige endringer, se forslag til § 13-2 første avsnitt første og andre setning
 å lovfeste en hovedregel om at inndelingen i klasser og grupper skal bidra til at
skolen blir en møteplass der elevene utvikler toleranse og respekt for hverandre, se
forslag til § 13-2 første avsnitt tredje setning
 at elevene bare kan deles inn i grupper etter faglig nivå dersom det er nødvendig for
at en eller flere elever skal få forsvarlig utbytte av opplæringen, og det ikke går ut
over de andreelevenes mulighet til å få forsvarlig utbytte av opplæringen. Det
lovfestes videre at inndeling i grupper etter faglig nivå bare kan gjøres i særskilte og
avgrensede deler av opplæringen, og at behovet for slik inndeling skal vurderes
jevnlig. Se forslag til § 13-2 tredje avsnitt
 at elevene bare kan deles inn i grupper etter kjønn dersom det er særlig tungtveiende
grunner til å gjøre det, se forslag til § 13-2 fjerde avsnitt
 å ikke videreføre at elevene kan deles inn etter etnisitet
§ 13- 2 Inndeling av elevar i klassar og grupper
Kvar elev skal høyre til ein klasse og ha så mykje opplæringstid i klassen at eleven
kan utvikle sosial samkjensle. I delar av opplæringa kan elevane delast i andre
grupper. Inndelinga i klassar og grupper skal medverke til at skolen blir ein møteplass
der elevane utviklar toleranse og respekt for kvarandre.
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Bestemmelsen erstatter dagens lov §8-2 og er omtalt i kapitlene 26.3, 26.4 og 38.4.5
Bergen kommunes høringsinnspill
Om å videreføre reglene om inndeling i klasser og grupper og om sosial tilhørighet med
språklige endringer:
Bergen kommune støtter forslaget om at reglene om inndeling i klasser og grupper og om
sosial tilhørighet videreføres. Reglene må utformes slik at de både ivaretar hensynet til at
klassen skal være en møteplass på tvers av ulikheter, og at den ikke forhindrer ønskede og
gode tiltak i opplæringen, som for eksempel forsterket innsats.
Dagens regler om inndeling i grupper gir et lokalt og profesjonelt handlingsrom for
organisering av undervisningen, samtidig som den ivaretar elevenes behov for sosial
tilhørighet. Sosial tilhørighet er viktig for elevenes trivsel og læring.
Bergen kommune støtter forslaget om at hver elev skal være knyttet til en klasse. Dette fordi
eleven får utvikle en sosial tilhørighet i samspill med andre elever.
Om å lovfeste en hovedregel om at inndelingen i klasser og grupper skal bidra til at skolen
blir en møteplass der elevene utvikler toleranse og respekt for hverandre:
Bergen kommune mener at elever ikke skal deles inn i grupper på tvers av for eksempel
kjønn, sosial og økonomisk bakgrunn, etnisitet og religion. Klassen må være en møteplass
der elevene utvikler toleranse og respekt for hverandre, dette kan innebære at elevene deles
inn på tvers av ulike karakteristikker. Bergen kommune støtter derfor forslaget.
Om å bare dele elevene inn i grupper etter faglig nivå dersom det:
 er nødvendig for at en eller flere elever skal får forsvarlig utbytte av opplæringen
 at det ikke går ut over de andre elevenes mulighet til å få forsvarlig utbytte av
opplæringen
 det kan gjøres i særskilte og avgrensede deler av opplæringen
 behovet for slik inndeling skal vurderes jevnlig
Med nivådeling menes enhver form for inndeling i grupper hvor utvelgelsen av elevene er
gjort med utgangspunkt i elevenes faglige nivå. Det omfatter både tilfeller hvor alle elever i
en klasse eller på et trinn deles inn etter nivå og tilfeller hvor bare noen av elevene er
gruppert sammen ut fra faglig nivå. At elevene er i en egen gruppe, innebærer at
opplæringen skjer isolert fra øvrige grupper, ofte i et annet rom.
Bergen kommune mener det fortsatt må være høy terskel for nivådeling, og støtter derfor
utvalgets forslag om at det lovfestes at elever bare kan deles inn i grupper etter faglig nivå
når det er nødvendig for at elevene kan få forsvarlig utbytte av opplæringen. Det vil si at
nivådeling bare kan gjøres i særskilte og begrensende deler av opplæringen.
Kunnskapsgrunnlaget tilsier heller ikke at det åpnes opp for mer nivådeling. Likevel kan
nivådeling i sjeldne tilfeller være nødvendig for at elevene skal få et forsvarlig utbytte av
opplæringen. I dette ligger at elevene får oppfylt kravene til målene for opplæringen.
Adgangen til å dele inn i nivå kan være aktuelt for elever med stort læringspotensial. Mange
elever med stort læringspotensial kan dra nytte av pedagogisk differensiering i et
inkluderende klasserom, men også i gruppering med andre elever. Skal denne form for
differensiering finne sted, mener Bergen kommune at det må være dokumentert at
opplæringen stimulerer til godt faglig utbytte.
Bergen kommune mener videre at elevene skal ha så mye tid i klassen at de kan oppleve
sosial tilhørighet. Elevene skal dermed være i klassen mer enn i særskilte og begrensende
deler av opplæringen. Det må derfor ikke være tillat å dele elever inn i klasser etter nivå.
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Om at elevene bare kan deles inn i gruppe etter kjønn dersom det er særlig tungtveiende
grunner til å gjøre det:
Bergen kommune støtter forslaget om at det må foreligge særlig tungtveiende grunner for å
dele elevene inn i grupper etter kjønn. Likeverdighet mellom kjønnene og målet om at
inndelingen i grupper skal bidra til at elevene får toleranse og respekt for hverandre, må veie
tungt.

26.5 Opplæring utenfor skolen og klassen
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår ingen ny regulering av opplæring utenfor skolen og klassen, se likevel
forslag til § 15-4
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget om ingen ny regulering av opplæring utenfor skolen.
Kapittel 27 Hvilken skole elevene skal gå på
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår








at alle barn i grunnskolen skal ha rett til å gå på en skole i nærmiljøet, se forslag til
§ 3-6 første avsnitt første setning
at hvilken skole en elev i grunnskolen har rett til å gå på, skal fastsettes i lokal forskrift
om skolekretser, se forslag til § 3-6 første avsnitt andre setning
at skolekretsene skal fastsettes med utgangspunkt i avstanden mellom hjemmet og
skolen, men at kommunen også kan ta hensyn til topografi, hvordan elevene er
fordelt i boområder, trafikkforholdene på skoleveien og kapasiteten på skolene, se
forslag til § 3-6 andre avsnitt
at forskriften om skolekretser kan åpne for at kommunen kan gjøre unntak fra de
fastsatte skolekretsene hvis skolen i kretsen er full, se forslag til § 3-6 tredje avsnitt
at den lokale forskriften om skolekretser skal kunngjøres i Norsk Lovtidend, og at
dagens unntak fra forvaltningslovens krav om kunngjøring av forskrifter derfor ikke
videreføres
å videreføre dagens regler om at departementet kan gi forskrift om inntak til
videregående opplæring, se forslag til § 6-1 fjerde avsnitt og omtale i kapittel 24

§ 3-6. Kva grunnskole eleven skal gå på
Elevane har rett til å gå på ein skole i nærmiljøet. Kommunen skal gi forskrift om
skolekrinsar.
I fastsetjinga av skolekrinsar skal kommunen leggje særleg vekt på kva som er
eleven sin næraste skole, men kommunen kan òg ta omsyn til topografi, trafikktilhøve,
kapasiteten på skolane, og korleis elevane er fordelte i buområde.
Forskrifta kan opne for unntak frå skolekrinsane dersom skolen i krinsen ikkje har
ledig kapasitet.
Bestemmelsen erstatter dagens lov § 8-1.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag til ny § 3–6.
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Det er positivt at det i nytt lovforslag presiseres at elevene har rett til å gå på en skole i
nærmiljøet. Det er nærmiljøet elever har tilhørighet til, og ikke nødvendigvis den geografisk
nærmeste skolen.
Lovtekstens formuleringer om at kommunen skal ha en lokal forskrift om skolekretsgrenser
vil bidra til både forutsigbarhet, likebehandling og kvalitetssikring når det gjelder hvor elever
skal gå på skole og forvaltningspraksis knyttet til dette.
Det er positivt at det i ny lovtekst åpnes opp for å kunne ta flere hensyn når det gjelder
fastsetting av skolekretsgrenser. Dette vil gjøre det lettere å ha skolekretsgrenser som
samsvarer med naturlige bomiljø og således bedre sikrer at elever fra samme boområde får
gå på samme skole. Videre vil det å kunne ta hensyn til topografi og trafikkforhold være med
å bidra til sikrere og bedre skoleveier for elever. At kapasitetshensyn også kan tillegges noe
vekt, vil være gunstig med tanke på en mest mulig bærekraftig skolestruktur.
Det at det gis anledning til at lokal forskrift kan åpne opp for unntak fra skolekretsgrensene
hvis en skole er full, gir kommunene bedre mulighet til å sikre at skoler ikke tar inn for mange
elever. For mange elever i forhold til skolenes kapasitet vil bl.a. kunne gå ut over inneklima
og læringsmiljø.
Kapittel 30 Skyss, reisefølge og losji
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å videreføre retten til skyss til og fra skolen for elever i grunnskolen og i videregående
opplæring på bakgrunn av (1) antallet kilometer mellom hjemmet og skolen, (2) nedsatt
funksjonsevne og (3) behov for båttransport, se forslag til §§ 5-1 første, tredje og fjerde
avsnitt og 9-1 første og andre avsnitt.
 å videreføre retten til skyss for elever i grunnskolen på grunn av særlig farlig eller
vanskelig skolevei, se forslag til § 5-1 andre avsnitt
 å videreføre dagens regler om rett til reisefølge og tilsyn i ventetiden før og etter
opplæringen, se forslag til §§ 5-2 og 9-2


å videreføre regelen om at skysstilbudet må være forsvarlig som grense for når en
elev i grunnskolen har rett til skyss, se forslag til § 5-3 første avsnitt
 å ikke videreføre hjemmelen til å gi forskrift om elevenes trygghet under
skoleskyssen
 å videreføre retten til losji for grunnskoleelever når daglig skyss ikke er forsvarlig og
regelen om at kommunen skal føre tilsyn med grunnskoleelever som er innlosjerte, se
forslag til § 5-3 første og fjerde avsnitt
 å videreføre dagens regel om at foreldrene kan velge om eleven skal skysses eller
innlosjeres hvis kommunen er i tvil om daglig skyss er forsvarlig, se forslag til § 5-3 andre
avsnitt
 å presisere i loven at det ikke skal være en plikt for elever i grunnskolen å innlosjeres
hvis reiseveien ikke er forsvarlig. Foreldrene kan i slike tilfeller velge å sørge for skyss for
barnet selv, se forslag til § 5-3 tredje avsnitt
§ 5-1. Skyss til og frå skolen for elevar i grunnskolen
Elevar på 1. trinn har rett til gratis skyss dersom dei bur meir enn to kilometer frå
skolen. Elevar på 2. til 10. trinn har rett til gratis skyss dersom dei bur meir enn fire
kilometer frå skolen. Retten til skyss gjeld til og frå begge heimane når eleven har to
heimar.
[…]
Elevar som treng båttransport, har rett til slik transport gratis.
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Elevar som treng skyss på grunn av nedsett funksjonsevne, skade eller sjukdom, har
rett til gratis skyss til og frå skolen og skolefritidsordninga. Retten til skyss til og frå
skolefritidsordninga gjeld ikkje i skoleferiane.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter videreføringen av retten til skyss slik det fremkommer av utvalgets
forslag. Bergen kommune støtter også presiseringen fra utvalget når det gjelder skyss der
eleven har delt bosted.Bergen kommunen støtter utvalgets vurdering om å videreføre retten
til skyss for elever på grunnskolen på grunn av særlig farlig eller vanskelig skolevei.
Bergen kommune støtter utvalgets vurdering om videreføring av reglene rundt tilsyn og
reisefølge.
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår å videreføre dagens regler om rett til reisefølge og tilsyn i ventetiden før og
etter opplæringen, se forslag til §§ 5-2 og 9-2
§ 5-2. Reisefølgje for og tilsyn med elevar i grunnskolen
Elevar som får skyss til og frå skolen eller skolefritidsordninga, har rett til reisefølgje og tilsyn
i ventetida før og etter opplæringa eller skolefritidsordninga dersom dei treng det.
Bestemmelsen viderefører dagens lov § 7-4.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets vurdering om videreføring av reglene rundt tilsyn og
reisefølge.
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår å videreføre regelen om at skysstilbudet må være forsvarlig som grense for
når en elev i grunnskolen har rett til skyss, se forslag til § 5-3 første avsnitt.
§ 5-3. Rett til losji og plikt til å la seg innlosjere for elevar i grunnskolen
Elevar har rett til losji når dagleg skyss ikkje er forsvarleg. Når fylkeskommunen skal
vurdere om dagleg skyss er forsvarleg, skal det særleg leggjast vekt på alderen og
funksjonsevna til eleven og kor lang og farleg skolevegen er. Det kan berre leggjast
vekt på kostnader eller vanskar for fylkeskommunen dersom dei er ekstraordinære.
Bestemmelsen viderefører i hovedsak dagens lov § 7-1.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag om forsvarlighetskravet. Samtidig mener Bergen
kommune at alternativ tre fra NOU’en burde implementeres i bestemmelsen.
Alternativ tre lyder følgende:
Et tredje alternativ er at retten til skyss bare skal gjelde innenfor kommunen eller fylket som
skolen ligger i. Foreldrene må da selv betale og organisere skyss fram til kommunegrensen
dersom det ene foreldrehjemmet ligger utenfor kommunen eller fylket der skolen ligger.
Bergen kommunen mener at forsvarlighetskravet alene i skoleskyss-sammenheng vil kunne
føre til forskjeller mellom kommuner og fylkeskommuner i hvordan kravet blir praktisert. Ved
å implementere alternativ tre gjennomfører man en øvre grense for skoleskyss. Dette er
samme løsning som gjelder for elever på friskoler. Ved å følge samme modell skaffer man
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konsekvens gjennom loven og gjør at elevene har samme rettsstilling uavhengig av hvilken
skole man velger.
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår å ikke videreføre hjemmelen til å gi forskrift om elevenes trygghet under
skoleskyssen.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag.
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår å videreføre retten til losji for grunnskoleelever når daglig skyss ikke er
forsvarlig og regelen om at kommunen skal føre tilsyn med grunnskoleelever som er
innlosjerte, se forslag til § 5-3 første og fjerde avsnitt.
§ 5-3. Rett til losji og plikt til å la seg innlosjere for elevar i grunnskolen
Elevar har rett til losji når dagleg skyss ikkje er forsvarleg. Når fylkeskommunen skal
vurdere om dagleg skyss er forsvarleg, skal det særleg leggjast vekt på alderen og
funksjonsevna til eleven og kor lang og farleg skolevegen er. Det kan berre leggjast
vekt på kostnader eller vanskar for fylkeskommunen dersom dei er ekstraordinære.
[…]
Kommunen skal ha tilsyn med innlosjerte elevar.
Bestemmelsen viderefører i hovedsak dagens lov § 7-1.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets vurdering rundt losji når daglig skyss ikke er forsvarlig. Vi
støtter at hensynet til skysskostnadene skal kunne være relevante ved vurderingen av om
daglig skyss er forsvarlig. I praksis blir dette fort aktuelt når det er avtalt delt bosted for
eleven, og foreldrene bor i hver sin kommune. Siden busstransporten gjerne er organisert
innenfor hver kommune og vil ta uforholdsmessig lang tid, vil det gjerne bli stilt krav om
drosjeskyss. Dette kan gjerne innebære skyssutgifter på flere hundre tusen kroner for én
elev.
Bergen kommune støtter også at kommunen skal ha ansvaret med tilsyn av innlosjerte
grunnskoleelever.
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår å videreføre dagens regel om at foreldrene kan velge om eleven skal
skysses eller innlosjeres hvis kommunen er i tvil om daglig skyss er forsvarlig, se forslag til §
5-3 andre avsnitt.
§ 5-3. Rett til losji og plikt til å la seg innlosjere for elevar i grunnskolen, andre avsnitt
Dersom fylkeskommunen er i tvil om dagleg skyss er forsvarleg, avgjer foreldra om
eleven skal skyssast eller innlosjerast.
Bestemmelsen viderefører i hovedsak dagens lov § 7-1 og er omtalt i kapittel 30.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag om at foreldrene bestemmer om eleven skal
skysses eller innlosjeres når man er i tvil om daglig skyss er forsvarlig. Bergen kommune
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mener imidlertid at det bør presiseres at kravet til forsvarlighetskrav også skal gjelde ved
privat skyss.
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår å presisere i loven at det ikke skal være en plikt for elever i grunnskolen å
innlosjeres hvis reiseveien ikke er forsvarlig. Foreldrene kan i slike tilfeller velge å sørge for
skyss for barnet selv, se forslag til § 5-3 tredje avsnitt.
§ 5-3. Rett til losji og plikt til å la seg innlosjere for elevar i grunnskolen, tredje avsnitt
Dersom dagleg skyss ikkje er forsvarleg, har eleven plikt til å la seg innlosjere med
mindre foreldra til eleven sjølv sørgjer for skyss og dekkjer kostnadene.
Bestemmelsen viderefører i hovedsak dagens lov § 7-1 og er omtalt i kapittel 30.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag. Bergen kommune ser på det som viktig at det
presiserer at foreldrene har ansvaret for skyss hvis reiseveien ikke er forsvarlig og foreldrene
ikke vil innlosjere barnet. Vi viser her til det vi har sagt om økonomi ovenfor.
Kapittel 31 Universell opplæring og individuell tilrettelegging
Utvalgets forslag
 at (1) universell opplæring, (2) forsterket innsats og (3) individuelt tilrettelagt
opplæring innføres som nye betegnelser, se forslag til §§ 10-1, 10-2 tredje avsnitt og
10-3
 at forsterket innsats skal gjelde all opplæring og ikke begrenses til lesing, skriving og
regning
 at forsterket innsats skal gjelde for elever på alle trinn, og at den kan vare i en kort
periode og i lengre perioder
 å videreføre at elever kan ha eneundervisning i en kort periode som en del av den
forsterkede innsatsen uten at det er gitt samtykke om dette
 at personlig assistanse og fysisk tilrettelegging – som i dag kan inngå i
spesialundervisning - skilles ut som egne rettigheter, se forslag til §§ 10-9 og 10-10
 at skolens plikt til å følge med, melde fra og følge opp, inkludert plikten til å gi
forsterketinnsats, skal klargjøres og settes i en sammenheng i en egen bestemmelse,
se forslag til § 10- 2
 å videreføre dagens saksbehandlingsregler om krav til sakkyndig vurdering før det
fattes vedtak om individuelt tilrettelagt opplæring, se forslag til §§ 10-4 og 10-5
 å videreføre dagens regel om individuell opplæringsplan og årlig evaluering av den
individuelt tilrettelagte opplæringen, se forslag til §§ 10-7 og 10-8
 at dagens lovbestemmelser om opplæring av elever med behov for alternativ og
supplerende kommunikasjon (ASK) ikke videreføres
 at kravet om at hver kommune og fylkeskommune skal ha en PP-tjeneste
videreføres, se forslag til § 10-12
 at PP-tjenestens mandat utvides slik at tjenestens arbeid ikke bare skal rette seg mot
elever med «særlege behov», men mot alle elever
 at det ikke skal være krav om sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten for å få tiltak om
personlig assistanse eller fysisk tilrettelegging
 å presisere i loven at det bare er personer som er ansatt i lærerstilling, som kan ha gi
individuelt tilrettelagt opplæring, se forslag til § 10-6 første avsnitt

20







å innføre en bestemmelse om at personer med høy og relevant kompetanse, men
som ikke er lærere, på visse vilkår skal kunne gi individuelt tilrettelagt opplæring, se
forslag til 10-6 andre avsnitt
å innføre en bestemmelse om at en lærer som hovedregel må være til stede dersom
personer som ikke er ansatt i lærerstilling (assistenter), skal hjelpe til i opplæringen,
se kapittel 39 og forslag til § 15-4
språklige forenklinger og at reglene struktureres på en annen måte enn i dag

§ 10-1, § 10-2 og § 10-3
§ 10-1. Universell opplæring
Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for universell opplæring, det vil seie at
opplæringa skal vere tilfredsstillande for flest mogleg utan individuell tilrettelegging.
Første avsnitt er i hovedsak en videreføring av dagens lov § 1-3
§ 10-2. Plikt til å sikre tilfredsstillande utbytte av opplæringa (aktivitetsplikt)
Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at lærarane følgjer med på
utviklinga til elevane vurderer om dei har tilfredsstillande utbytte av opplæringa
Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at lærarane melder frå til
rektor dersom det er tvil om at ein elev får eit tilfredsstillande utbytte av opplæringa. I
slike tilfelle skal skolen vurdere og setje i verk tiltak innanfor den universelle
opplæringa med sikte på å gi eleven eit tilfredsstillande utbytte av den.
Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at elevar som er i ferd med å
bli hengande etter i opplæringa, blir gitt forsterka innsats. Om det er til det beste for
eleven, kan den forsterka innsatsen i ein kort periode givast som eineundervisning.
Skolen skal vurdere om tiltaka gir eleven eit betre utbytte av opplæringa, og om
eleven kan trenge individuelt tilrettelagd opplæring.
Bestemmelsen er i hovedsak en videreføring og sammenstilling av innholdet i dagens lov
§§1-3, 1-4, 5-4 første avsnitt andre og tredje setning
§ 10-3. Individuelt tilrettelagd opplæring
Elevar har rett til individuelt tilrettelagd opplæring dersom utbyttet av den universelle
opplæringaikkje er tilfredsstillande.
Bestemmelsen er en delvis videreføring av dagens lov § 5-1.
Bergen kommune sin høringsuttalelse § 10-1, § 10-2 og § 10-3
Dagens betegnelse «tilpasset opplæring» er erstattet med betegnelsen «universell
opplæring». At opplæringen skal være universell, innebærer at opplæringen – innenfor et
fellesskap – skal tilrettelegge på en slik måte at den så langt det er mulig, skaper et
tilfredsstillende opplæringstilbud for alle.
Dagens betegnelse «spesialundervisning» er erstattet med betegnelsen «individuelt
tilrettelagd opplæring».
Bergen kommune støtter forslaget om at betegnelsene universell opplæring, forsterket
innsats og individuell tilrettelagt opplæring innføres. Det er positivt at vi går vekk fra at
begrepet «spesialundervisning». Det spesialpedagogiske fagfeltet har hatt et ensidig fokus
på kompensatoriske tiltak. Endring i betegnelser vil både gi grobunn for en ny tenkning og
praksis ved å knytte sammen og styrke sammenhengen mellom allmennpedagogikk og
spesialpedagogikk.
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Bergen kommune støtter at forsterket innsats gjelder all opplæring. Økte muligheter for
forsterket innsats over tid kan bidra til økt inkludering. Vi ønsker imidlertid en tydeliggjøring i
hva som ligger i begrepet forsterket innsats, og hva som ligger i "lengre” perioder.
§10-9 og §10-10
§ 10-9. Personleg assistanse
Elevar som treng personleg assistanse for å delta i opplæringa, har rett til slik
assistanse.
Bestemmelsen er en delvis videreføring av dagens lov § 5-1. Med personlig
assistanse menes praktisk hjelp og bistand fra en person (assistent) som kan
følge med og hjelpe eleven i skolehverdagen. Assistansen kan variere både i
omfang og oppgaver, og kan for eksempel være hjelp i forbindelse med av og
påkledning, måltider, medisinering, toalettbesøk, sosiale aktiviteter i friminuttet,
forflytning, bæring av sekk og hjelp til å følge med i opplæringen. Personlig
assistanse kan gis av personer som ikke er ansatt i lærerstilling. En elev kan i
tillegg ha rett til personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven.
De vanlige saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven skal følges når det skal
fattes vedtak om personlig assistanse. Det stilles ikke krav om at det skal
foreligge en sakkyndig utredning fra PP-tjenesten før kommunen eller
fylkeskommunen skal fatte vedtak om personlig assistanse. Siden saken ifølge
forvaltningsloven skal være «så godt opplyst som mulig før vedtak treffes», vil det
i noen tilfeller være nødvendig med en vurdering fra PP-tjenesten eller andre
sakkyndige.
Bestemmelsen er en delvis videreføring av dagens lov § 5-1
§ 10-10. Fysisk tilrettelegging og tekniske hjelpemiddel
Elevar har rett til dei tekniske hjelpemidla og den fysiske tilrettelegginga dei treng for
å få tilfredsstillande utbytte av opplæringa.
Bestemmelsen er en delvis videreføring av dagens lov § 5-1.
Bergen kommune sin høringsuttalelse til § 10-9 og §10-10
Bergen kommune støtter forslaget. Det tydeliggjør forskjellen mellom elevens behov for
personlig assistanse og fysisk tilrettelegging for å nyttiggjøre seg skoletilbudet, og elevens
behov for individuell tilrettelegging knyttet til læring og utvikling. Vi mener det mangler en
tydeliggjøring av om oppmerksomhetsvansker faller inn under individuell tilrettelegging eller
personlig assistanse.
§ 10-12
§ 10-12. Pedagogisk-psykologisk teneste
Kvar kommune og fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste.
Tenesta skal samarbeide med skolane og hjelpe til med kompetanseutvikling,
organisasjonsutvikling og tilrettelegging av opplæringa for elevane. Tenesta skal
utarbeide sakkunnige vurderingar der lova krev det. Departementet kan gi forskrift om
at den pedagogisk-psykologiske tenesta kal utarbeide sakkunnige vurderingar i andre
tilfelle
Kvar kommune og fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk teneste.
Bestemmelsen erstatter dagens lov § 5.6. PP-tjenesten skal samarbeide med skolene og
hjelpe til med tilrettelegging av opplæringen for alle elever, ikke bare elever med særskilte
behov.
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Bergen kommune sin høringsuttalelse til § 10-12
Bergen kommune støtter at PP-tjenesten skal utvide sitt mandat og rettes mot alle elever.
Dette krever imidlertid organisatoriske rammer og betydelig økning av ressurser. I dag setter
faktorer som journalsystemer, taushetsplikt, kontorfasiliteter og omfattende saksbehandling
knyttet til sakkyndighet store begrensinger for å oppfylle et så bredt mandat. Lovforslaget
knyttet til reduksjon av sakkyndighetsarbeid vil ikke kompensere for økte arbeidsoppgaver
§ 10-6
§ 10-6. Krav om kompetanse for å gi individuelt tilrettelagd opplæring
Den som skal gi individuelt tilrettelagd opplæring, må oppfylle kompetansekrava for å
bli tilsett i lærarstilling, jf. § 15-2, og krava om relevant kompetanse i faget det
skal undervisast i, jf. § 15-3.
I vedtak om individuelt tilrettelagd opplæring kan
det gjerast unntak frå kompetansekrava dersom det vil gi eleven betre opplæring. Slike
unntak kan berre gjerast for personar med ei universitets- eller høgskoleutdanning
som gjer dei særleg eigna til å vareta behova til eleven.
Bergen kommune sin høringsuttalelse til § 10-6
Bergen kommune støtter bestemmelsen om at den som skal ha ansvar for å gjennomføre
individuell tilrettelagt opplæring skal være lærer. Vi støtter også at det åpnes for at andre
fagpersoner med høyskole/universitetsutdanning kan dele ansvar med lærer for individuell
tilrettelagt opplæring. Noen elever har så omfattende og sammensatte vansker at det kreves
en tverrfaglig innfallsvinkel og arbeidsmetoder for å dekke deres behov for utvikling og læring
Delkapittel 32.3 Valg av hovedmål og skriftspråk
Utvalgets forslag
 At både kommuner og fylkeskommuner skal gi forskrift om hvor vidt det er bokmål
eller nynorsk som skal være hovedmålet ved hver enkelt skole, se forslag til § 13-4
andre avsnitt
 At krav til talespråk i den muntlige grunnskoleopplæringen ikke videreføres
 At kravet om rådgivende folkeavstemning ikke videreføres
 Å videreføre elevenes mulighet til å velge bokmål eller nynorsk i skriftlige arbeider og
i læremidler, se forslag til § 4-1 andre avsnitt og § 7-1andre avsnitt
 Å videreføre retten til opplæring i særskilte grupper på barnetrinnet i den målformen
kommunen ikke har vedtatt, men slik at det er kommunen som avgjør hvilken skole
som skal gi tilbudet der elevene er spredt på flere skoler, se forslag til 4-1 tredje
avsnitt
 At elever som må overføres til en skole med en annen målform enn det de har hatt på
1. til 4.trinn, fortsatt skal ha rett til å bruke og å få opplæring i den målformen de
hadde. Det samme gjelder retten til opplæring i faget norsk i en særskilt gruppe, se
forslag til § 4-1 fjerdeavsnitt
 Å erstatte kravet om obligatorisk sidemålsunder visning på 9. og 10. trinn med et
generelt krav om opplæring i begge skriftspråkene, se forslag til § 4-1 første avsnitt
og § 7-1 førsteavsnitt
 At departementet fortsatt kan gi forskrift om fritak for opplæring i ett av de norske
skriftspråkene for enkelte elevgrupper, se forslag til § 4-1 første avsnitt og § 7-1
første avsnitt
 Språklige og strukturelle endringer
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Delkapittel 32.3 foreslår endringer i § 2.5 i nåværende opplæringslov. Endringene omfatter §
4.1 første- fjerde avsnitt, § 7.1 første og andre avsnitt og § 13.4 andre avsnitt i forslag til ny
opplæringslov. I tillegg foreslås det språklige og strukturelle endringer.
§4-1. Norsk skriftspråk (målform) for elevane i grunnskolen
Elevane skal ha opplæring i begge dei norskeskriftspråka, bokmål og nynorsk.
Departementet kan gi forskrift om fritak frå opplæring i eitt av desse skriftspråka for
elevar som får opplæring etter §§ 4-2, 4-3, 4-4 og 4-6.
Foreldra til elevar på 1. til 7. trinn vel om lære-midla skal vere på bokmål eller
nynorsk. Elevar på 8. til 10. trinn vel sjølve om dei skal bruke bokmål eller nynorsk i
det skriftlege arbeidet, og om læremidla skal vere på bokmål eller nynorsk.
Elevar på 1. til 7. trinn har rett til opplæring i ei særskild gruppe i den målforma
kommunen ikkje har vedteke, dersom minst ti elevar på trinnet krev det. Dersom
minst ti elevar på eit trinn på same skole krev denne retten, har dei rett til å få
opplæringa på den skolen. Er elevane spreidde på fleire skolar i kommunen, avgjer
kommunen kva skole dei skal få opplæringa på. Retten til å få opp-læring i ei særskild
gruppe står ved lag så lenge det er minst seks elevar att i gruppa.
Dersom skolestrukturen i kommunen gjer at elevar må overførast til ein skole
med ei anna mål-form enn elevane hadde på 1. til 4. trinn, har dei rett til å bruke og å
få opplæring på den målforma dei hadde. Dei har rett til opplæring i faget norsk i ei
særskild gruppe, same kor mange dei er.
§7-1. Norsk skriftspråk (målform) for elevane i den vidaregåande opplæringa
Elevane skal ha opplæring i begge dei norske skriftspråka, bokmål og
nynorsk. Departementet kan gi forskrift om fritak frå opplæring i eitt av desse
skriftspråka for elevar som får opplæring etter §§ 7-2, 7-3 og 7-5.
Elevane vel sjølve om dei skal bruke bokmål eller nynorsk i det skriftlege
arbeidet, og om lære-midla skal vere på bokmål eller nynorsk.
§ 13-4. Opplæringsspråk og hovudmål på kvar skole
Opplæringa skal vere på norsk eller samisk. Departementet kan etter søknad
frå kommunen eller fylkeskommunen gi ein skole tidsavgrensafritak frå kravet til
opplæringsspråk.
Kommunen og fylkeskommunen skal gi for-skrift om kva som skal vere
hovudmålet på kvar skole. Skolen skal bruke hovudmålet i den skrift-lege opplæringa
og i den skriftlege kommunikasjonen med elevane og foreldra.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune er opptatt av språklig mangfold og frihet. Bokmål er det dominerende
skriftspråket i skoleverket og i kommunen ellers, men som kommune har vi i kraft av å være
arbeidsgiver, tekstprodusent og forbilde et språkpolitisk ansvar. Bergen er Vestlandets
hovedstad og nynorsk er en sentral del av regionens identitet. I Bergen bor det både
bokmåls- og nynorskbrukere, og som det mindre brukte språket må nynorsken aktivt
fremmes av det offentlige. Bergen kommune vedtok i 2018 en egen sak om kårene for
nynorsk i Bergen.
At både kommuner og fylkeskommuner skal gi forskrift om hvor vidt det er bokmål
eller nynorsk som skal være hovedmålet ved hver enkelt skole, se forslag til § 13-4
andre avsnitt
Med noen språklige endringer foreslår utvalget å videreføre bestemmelsen om at
kommunene fastsetter hovedmålform ved hver grunnskole. Etter hva utvalget kjenner til
fatter også fylkeskommunen avgjørelser om hovedmål ved sine skoler. For å få bedre
sammenheng i regelverket foreslår utvalget at det bør fremgå av loven at også
fylkeskommunene skal beslutte hovedmål ved de ulike videregående skolene i eget fylke.
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Bergen kommune støtter videreføringen av bestemmelsen, og synes det er bra at lovteksten
også omfatter fylkeskommunene. Lovforslaget legger opp til at skolens hovedmålform skal
brukes i den skriftlige opplæringen, men også i den skriftlige kommunikasjonen med elevene
og foreldrene. Bergen kommune er bekymret for at forslaget om at den skriftlige
kommunikasjonen med elever og foreldre skal være på skolens hovedmål kan føre til at
ansattes språklige frihet reduseres. En slik bestemmelse vil også redusere det språklige
mangfoldet ved skolene, ved at all kommunikasjonen mellom skole og hjem enten er på
bokmål eller på nynorsk.
At krav til talespråk i den muntlige grunnskoleopplæringen ikke videreføres
§ 2-5 andre avsnitt i dagens opplæringslov slås det fast at elevene fritt kan velge fritt hvilket
talemål de vil bruke. I andre setning presiseres det at undervisningspersonalet og
skoleledelsen i størst mulig grad skal ta hensyn til elevenes talemål ved valg av ord og
uttrykk i den muntlige opplæringen. I høringsutkastet fremkommer det at KS mener § 2-5
andre avsnitt, andre setning ikke bør videreføres. Utvalget mener det i dag er anerkjent at
elever, lærere og ansatte i skolen kan bruke den dialekten de snakker hjemme, og at det
uavhengig av denne bestemmelsen ikke er en fare for at personer må legge vekk dialekten
sin dersom de flytter til et annet sted i landet. På den bakgrunn foreslår de at verken første
eller andre setning i andre avsnitt i § 2-5 videreføres.
Bergen kommune er enig i at det i Norge i dag er stor aksept for bruk av ulike dialekter, og at
bruk av ulike dialekter kan være en berikelse for en skole. Bergen kommune er videre enig i
at andre setning i andre avsnitt i § 2-5 fjernes. Vi stiller oss bak utvalgets begrunnelse om at
det ikke er behov for å regulere at undervisningspersonalet og skoleledelsen i størst mulig
grad skal ta hensyn til elevenes talemål i ordvalg og uttrykksmåter. Vi ønsker et språklig
mangfold, og er opptatt av at både ansatte og elever skal få bruke det talemålet de ønsker.
Bergen kommune mener dette bør hjemles i lov, og er derfor uenig i at første setning i andre
avsnitt i § 2-5 fjernes.
At kravet om rådgivende folkeavstemning ikke videreføres
Dagens opplæringslov § 2-5 sjuende avsnitt handler om rådgivende folkeavstemning og
målform. Det fremgår av loven at det skal holdes rådgivende folkeavstemning ved skifte av
hovedmål, eller når et flertall i kommunestyret eller minst ¼ av de med stemmerett krever
det. Med henvisning til kommunelovens bestemmelser om innbyggerforslag og lokale
rådgivende folkeavstemninger mener KS at avsnittet ikke bør videreføres. Utvalget er enig
med KS og trekker frem at dette er en særlovgivning som bør unngås.
Bergen kommune er enig i at slik særlovgivning bør unngås, og støtter utvalgets forslag om å
fjerne syvende avsnitt i § 2-5. Som utvalget påpeker er et av formålene med kommuneloven
å legge til rette for aktiv innbyggerdeltakelse, jf. § 1-1 første avsnitt. Når det skal velges
hovedmål ved en skole, åpner kapittel 12 i kommuneloven for innbyggerdeltakelse i form av
både innbyggerforslag og i form av folkeavstemninger. Videre følger det av forvaltningsloven
§ 37 at en forskrift skal sendes på alminnelig høring før den vedtas. Formålet med denne
høringen er både å opplyse saken og å fremme demokratisk innflytelse på
beslutningsprosessen. Det gir elever og foresatte mulighet til å være med å påvirke valget av
målform ved den enkelte skole.
Å videreføre elevenes mulighet til å velge bokmål eller nynorsk i skriftlige arbeider og i
læremidler, se forslag til § 4-1 andre avsnitt og § 7-1 andre avsnitt
Bergen kommune er opptatt av at alle elever får læremidler på egen målform, og støtter
videreføringen av elevers rett til å velge bokmål eller nynorsk i skriftlige arbeider og i
læremidler i ny § 4-1 andre avsnitt og ny § 7-1 andre avsnitt. Alle digitale læremiddel Bergen
kommune har kjøpt inn til skolene har både bokmål og nynorsk som språkvalg. Eksempel på
slike program er M+ og Kikora (matematikk), CD-ord, Into Words, Salaby og Clarify.
I § 2-5 første avsnitt, andre setning i nåværende opplæringslov står det at fra og med 8. trinn
velger elevene selv hvilken skriftlig hovedmålform de vil bruke. Bergen kommune mener det
bør presiseres i ny opplæringslov § 4-1.
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Å videreføre retten til opplæring i særskilte grupper på barnetrinnet i den målformen
kommunen ikke har vedtatt, men slik at det er kommunen som avgjør hvilken skole
som skal gi tilbudet der elevene er spredt på flere skoler, se forslag til 4-1 tredje
avsnitt
Når elevene etter fjerde avsnitt i § 2-5 er spredt på flere skoler i kommunen er det foreldrene
som ved vanlig flertall vedtar hvilken av skolene som skal ha den særskilte målformgruppen.
KS har stilt spørsmål ved at foreldre kan drive myndighetsutøvelse og overprøve folkevalgte
organer, noe de mener er i strid med kommuneloven. Utvalget støtter dette og mener det er
kommunen som bør avgjøre hvilken skole som skal ha tilbud om særskilt målformgruppe.
Utvalget viser særlig til at det er kommunen som har ansvar for opplæringen, men også til at
man da vil få den samme ordningen som gjelder for opplæring i tegnspråk, samisk og for
innføringsklasser.
Bergen kommune støtter utvalgets forslag. Det er viktig at elevers rett til opplæring i en
særskilt gruppe i den målformen kommunen ikke har vedtatt videreføres. Som skoleeier er
Bergen kommune enig i at det er kommunen og ikke de foresatte som bør avgjøre hvilken
skole tilbudet skal gis på i de tilfellene der elevene kommer fra ulike skoler.
Forslag til ny § 4-1 tredje avsnitt gjelder elever fra 1.- 7. trinn. Noregs Mållag og Språkrådet
mener det bør innføres en rett til språkdelte klasser ut hele grunnskolen, og ikke bare på
barnetrinnet som i dag. Regjeringen har informert Stortinget om at de vil komme tilbake til
Stortinget om dette spørsmålet etter at utvalget har levert sin utredning. Utvalget mener at
spørsmålet om rett til språkdelte klasser i stor grad er et spørsmål om politiske prioriteringer
og behandler ikke spørsmålet i høringsutkastet siden det er under utredning i
Kunnskapsdepartementet. Bergen kommune støtter Noregs Mållag og Språkrådet sitt forslag
om at rettet skal gjelde ut hele grunnskolen, gitt at dette blir statlig fullfinansiert.
At elever som må overføres til en skole med en annen målform enn det de har hatt på
1. til 4.trinn, fortsatt skal ha rett til å bruke og å få opplæring i den målformen de
hadde. Det samme gjelder retten til opplæring i faget norsk i en særskilt gruppe, se
forslag til § 4-1 fjerdeavsnitt
Bergen kommune støtter forslaget. Det er viktig med kontinuitet i språklæringen, og at elever
som overføres til en annen skole på grunn av rehabilitering, nedleggelse osv. får fortsette
med den målformen de har hatt tidligere.
Å erstatte kravet om obligatorisk sidemålsunder visning på 9. og 10. trinn med et
generelt krav om opplæring i begge skriftspråkene, se forslag til § 4-1 første avsnitt og
§ 7-1 første avsnitt
I Bergen er det et overordnet politisk mål at elevene i Bergensskolen har kunnskap om og
kompetanse i både bokmål og nynorsk. Det er også et politisk ønske om en systematisk
opplæring i både bokmål og nynorsk for alle elever fra tredje trinn. Bergen kommune stiller
seg derfor positive til at det foreslås å gi opplæring i begge skriftspråkene før elevene
begynner på 9. og 10. trinn. Som det pekes på i høringsutkastet går Læreplanverket for
Kunnskapsløftet lenger enn dagens § 2-5 i opplæringsloven ved at læreplanen i norsk har
kompetansemål i både nynorsk og bokmål på barnetrinnet, noe Bergen kommune støtter.
Samtidig som vi stiller oss positive til at opplæring i begge skriftspråkene starter tidligere, er
vi negative til å erstatte kravet om obligatorisk sidemålsundervisning med et generelt krav om
opplæring i begge skriftspråkene. De nye lovforslagene sier ikke noe om omfanget på
opplæringen eller når den skal starte. Vi er bekymret for at det kan skape forskjeller mellom
skoler og kommuner. På lengre sikt kan en slik generell bestemmelse også være med å
svekke sidemålets stilling. Dersom det ved fremtidige endringer i læreplanen er mindre fokus
på sidemål, vil det kunne føre til at elevene får mindre sidemålsundervisning. Bergen
kommune ønsker at kravet om obligatorisk sidemålsundervisning videreføres, men at den
obligatoriske undervisningen gjerne kan utvides, slik at elevene starter tidligere med
opplæring i sidemål. Vi støtter Norsk Målungdom sitt innspill om at opplæringsfeltet og
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opplæringsloven er en av stedene der det er viktigst med målrettede tiltak for
nynorskbrukere.
At departementet fortsatt kan gi forskrift om fritak for opplæring i ett av de norske
skriftspråkene for enkelte elevgrupper, se forslag til § 4-1 første avsnitt og § 7-1 første
avsnitt
Dagens § 2-6 sjette avsnitt andre setning slår fast at departementet kan gi forskrift om fritak
fra opplæring i sidemål for elever som får særlig språkopplæring. Utvalget mener det bør
åpnes for at fritaksretten kan fastsettes for bestemte elevgrupper, og foreslår at dette skal
gjelde for elever som får opplæring i samisk, kvensk, finsk, norsk tegnspråk og særskilt
språkopplæring i grunnskolen.
Bergen kommune er enig i at det for noen elever bør åpnes opp for fritak fra sidemål, men er
uenig i forslaget om at unntaksbestemmelsen skal utvides til å gjelde alle elever som får
opplæring i samisk, kvensk, finsk, norsk tegnspråk og særskilt språkopplæring i grunnskolen.
I Bergen er det et språkpolitisk mål at elevene har kunnskap om og kompetanse i både
bokmål og nynorsk, og vi mener det er uheldig dersom opplæringsloven fratar noen
elevgrupper muligheten til å lære begge målformene på skolen.
Delkapittel 32.4 Læremidler og rettskriving
§ 13-5. Læremiddel
I norsk og samisk kan skolen berre bruke læremiddel som følgjer offisiell rettskriving.
Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at det i opplæringa berre blir brukt
læremiddel som ligg føre på bokmål og nynorsk til same tid og same pris. Krava gjeld for
læremiddel som skal brukast jamleg i opplæringa, og som dekkjer vesentlege delar av
læreplanen for faget. Krava gjeld ikkje læremiddel
a)i faget norsk
b)i fag med årskull med 300 eller færre elevar
c)der den norske teksten utgjer ein mindre del
Krava til rettskriving og kravet til at læremidla skal liggje føre på både bokmål og
nynorsk, gjeld både trykte og digitale læremiddel som er utvikla til bruk i opplæringa.
Skolen kan ikkje bruke norskspråklege trykte og digitale ordlister og ordbøker
som ikkje er godkjende av Språkrådet.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter formuleringen av § 13-5 som omhandler språk. Vi mener i tillegg at
det er behov for at loven behandler digitale læremidler spesielt.
Digitaliseringen i samfunnet er kommet langt, og den er også kommet langt i skolesektoren
og kommer til å bli viktigere i tiden fremover. Det investeres store summer i utstyr og innhold
og arbeidet med å sikre en trygg digitalisering må både forplikte og ikke velges vekk. Derfor
bør dette temaet prioriteres og tydeliggjøres også i Opplæringslova.
Digitale læremidler skiller seg fra analoge både i form og innhold og endres kontinuerlig.
Tilbudet av digitale læremidler og bruken øker kraftig, og vil være en viktig del av elevenes
aktivitet i fremtiden. For å ta i bruk digitale læremidler som behandler data fra elevene må vi
ha lovhjemmel ut fra blant annet Opplæringslova. Det bør derfor tydeliggjøres at kommunen
skal gi tilgang til et bredt spekter av læremidler, også digitale. Dette bygger opp under
pedagogiske prosesser som tilpasser læringsarbeidet for den enkelte elev.
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Bergen kommune er enige med utvalget i at det settes ned et offentlig utvalg som ser
nærmere på læringsanalyse. Læringsanalyse er et relativt nytt område som har stort
potensiale og er tett knyttet opp mot både læringsprosesser, teknologiske standarder og
Personvernforordningen. Gitt datamengden som genereres i skolesektoren bør dette utredes
grundig. Dette for både å sikre disse dataene mot uønsket innsyn og bruk, men også for å
nyttiggjøre dataene til elevenes beste som ikke går ut over personvernet.
Kapittel 35 Språkopplæring for elever som har et annet morsmål enn norsk og samisk.
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår at
 at retten til særskilt språkopplæring videreføres, se forslag til §§ 4-6 og 7-5 (gjelder
videregående)
 at regelen om plikt til kartlegging ikke videreføres fordi innholdet i bestemmelsen
allerede følger av forvaltningsloven § 17
 at regelen om at kommunen skal vurdere elevens ferdigheter i norsk underveis i
opplæringen, videreføres, se forslag til §§ 4-6 andre avsnitt og 7-5 andre avsnitt
 at regelen om at kommunen kan bestemme at eleven skal få opplæringen i morsmål
ved en annen skole enn den eleven går på, videreføres, se forslag til § 4-6 fjerde
avsnitt og § 7-5 fjerde avsnitt
 at kommunens adgang til å organisere hele eller deler av opplæringen i egne klasser,
grupper eller på egne skoler for elever med kort botid i Norge (innføringsopplæring),
videreføres og reguleres i en egen bestemmelse, se forslag til §§ 4-7 og 7-6
Bestemmelsen viderefører dagens lov (gjelder videregående)
 språklige endringer
§ 4-6. Særskild språkopplæring i grunnskolen
Elevar med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild
språkopplæring til dei kan norsk godt nok til å følgje opplæringa på skolen. Særskild
språkopplæring skal omfatte forsterka opplæring i norsk og, om det trengst,
morsmålsopplæring, tospråkleg opplæring i fag eller begge delar.
Kommunen skal jamleg vurdere om eleven kan norsk godt nok til å følgje den
vanlege opplæringa.
Dersom skolen ikkje har lærarar som kan gi morsmålsopplæring, kan opplæringa
givast på ein annan måte. Det same gjeld tospråkleg opplæring i fag.
Kommunen kan vedta at eleven skal få opplæringa i morsmål på ein annan skole
enn den eleven går på.
Bestemmelsen viderefører dagens lov § 2-8 første til fjerde avsnitt
§ 4-7. Innføringsopplæring for elevar i grunnskolen som har budd kort tid i Noreg
Elevar som har budd kort tid i Noreg og har fått vedtak om særskild
språkopplæring, kan få heile eller delar av opplæringa i særskilde grupper eller
klassar eller på særskilde skolar. Slik innføringsopplæring kan berre givast om eleven
eller foreldra samtykkjer. Eleven kan få slik opplæring i opp til to år.
Eit vedtak om innføringsopplæring for ein elev kan berre gjerast for opp til eitt år
om gongen. I vedtaket kan det gjerast unntak frå læreplanverket.
Bestemmelsen viderefører dagens lov § 7-1 første og andre avsnitt og § 7-3.
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Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag om at retten til særskilt språkopplæring
videreføres.
Bergen kommune støtter utvalgets forslag til at regelen om plikt til kartlegging ikke
videreføres fordi innholdet i bestemmelsen allerede følger av forvaltningsloven § 17.
Bergen kommune støtter utvalgets forslag til at regelen om at kommunen skal vurdere
elevens ferdigheter i norsk underveis i opplæringen, videreføres og er enige i utvalgets
vurdering om at det ikke bør reguleres i lov eller forskrift hva slags kartleggingsmateriell som
kan eller skal benyttes for å vurdere minoritetsspråklige elevers norskferdigheter. Det bør
være opp til den enkelte kommune å avgjøre hvilket materiell som skal brukes til dette
formålet.
Bergen kommune støtter utvalgets forslag til at kommunens adgang til å organisere hele eller
deler av opplæringen i egne klasser, grupper eller på egne skoler for elever med kort botid i
Norge (innføringsopplæring), videreføres og reguleres i en egen bestemmelse.
Bergen kommune støtter å fjerne begrepet “vanlig” opplæring (§ 4-6, 1. ledd). Begrepet
benyttes ikke andre steder og det er svært uklart hva “vanlig” undervisning er.
Bergen kommune støtter videreføring av Utvalgets forslag om "Kommunen kan vedta at
eleven skal få opplæring i morsmål på ein annan skole” (§4-6, 4.ledd), men synes at det bør
åpnes for at kommunen kan legge tospråklig opplæring til en annen skole enn elevens
nærskole.
Bergen kommune støtter ikke å bruke «…om det trengs, morsmålsopplæring, tospråkleg
opplæring i fag eller begge delar» (§ 4-6, 1. ledd). Vi anser det som en grunnleggende
rettighet å få opplæring på et språk elevene behersker samtidig som eleven lærer norsk.
Dersom formuleringen «om det trengs» blir stående, kan dette føre til ulik praksis i landets
kommuner og dermed svekke rettssikkerheten til elever. Begrunnelsen for en slik tolkning
finner vi blant annet i Barnekonvensjonen artikkel 2.
Det henstilles fra Bergen kommune om at rettene og pliktene mellom opplæringsloven og
introduksjonsloven § 17 samordnes. Elever i grunnskolealder har rett og plikt til å delta i
undervisning etter opplæringsloven samtidig som de kan ha rett og plikt til deltakelse i gratis
opplæring i norsk og samfunnskunnskap i til sammen 600 timer. Elever i grunnskolealder må
kunne fritas fra plikten til deltakelse i opplæring i norsk og samfunnsfag etter
introduksjonsloven. Det må også være en selvfølge at de ved søknad om permanent
opphold i Norge eller norsk statsborgerskap blir vurdert etter gjeldende regler i
opplæringsloven, ikke introduksjonsloven, slik det er nå. (Se side 434 i NOU 2019:23, Ny
opplæringslov).
Kapittel 36 Skolemiljøet til elevene
36.4.2.–3: Generelt om virkeområdet, retten til et trygt og godt skolemiljø og skolens
aktivitetsplikt
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å videreføre virkeområdet for kapittelet om skolemiljøet til elevene, se forslag til § 111
 å videreføre reglene om det fysiske skolemiljøet, se forslag til § 11-7
 å videreføre aktivitetsplikten og håndhevingsordningen for saker om psykososialt
skolemiljø med enkelte endringer, se forslag til §§ 11-4, 11-5 og 11-6
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget å videreføre virkeområdet for skolemiljøkapitlet. Vi støtter
også videreføringen av aktivitetsplikten og håndhevingsordningen for saker om psykososialt
skolemiljø og videreføring av reglene om det fysiske skolemiljøet.
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36.4.4. Skolen skal ikke godta krenkelser (nulltoleranse)
Utvalget foreslår å videreføre regelen om nulltoleranse mot krenkelser med språklige
endringer, se forslaget § 11-3 første avsnitt
Bergen kommunes høringsinnspill
Kravet om nulltoleranse– forslagets § 11–3 første avsnitt
Bergen kommune støtter forslaget om at § 11–3 skal presisere at mobbing, vold,
diskriminering og trakassering bare er eksempler på krenkelser. Vi slutter oss også til
Opplæringslovsutvalgets uttalelser om at det må bero på en helhetlig vurdering om noe er en
krenkelse, og at det ikke nødvendigvis kreves nulltoleranse for enhver handling eller ytring
som den enkelte elev opplever som krenkende. Vi er enig i at en objektiv forståelse av
krenkelsesbegrepet må også legges til grunn både etter denne bestemmelsen, og ved
praktiseringen av de ansattes plikt til å gripe inn mot krenkelser og plikt til å varsle når
voksne ved skolen krenker elever, jf. utkastets § 11–5. Samtidig er det viktig, som utvalget
understreker, at selv om det ikke har skjedd en krenkelse objektivt sett, har skolen plikt til å
sette inn tiltak som kan bidra til at eleven får det trygt og godt.
36.4.5. Forebyggende arbeid og internkontroll – utkastets § 11–3 andre avsnitt
Utvalgets foreslår å ikke videreføre kravet om systematisk arbeid med skolemiljø
(internkontroll), men erstatte det med et krav om forebyggende arbeid. At rektor er ansvarlig
videreføres ikke. Se forslag til § 11-3 andre avsnitt
Forslagets § 11–3 andre avsnitt:
«Skolen skal førebyggje brot på retten til eit trygt og godt skolemiljø ved å arbeide
kontinuerleg for å fremje helsa, trivselen og læringa til elevane.»
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune er enig i at plikten til å drive forebyggende arbeid videreføres, men har
noen motforestillinger når det gjelder forslaget om å fjerne den særlige internkontrollplikten i
skolemiljøkapitlet (dagens § 9 A–3). Utvalget har vist til at internkontrollbestemmelsen i
kommuneloven § 25–1 skal erstatte bestemmelser om internkontroll med kommunepliktene i
særlovene. KMD har i høringsnotat 26. april 2019 (Særlovgjennomgang om internkontroll.
Oppfølging av ny kommunelov) også forutsatt at internkontrollplikten i skolemiljøkapitlet
gjelder kommuneplikter, og derfor kan erstattes av kommuneloven § 25–1 (s. 42).
Etter vår mening har man her misforstått internkontrollplikten i dagens § 9 A–3. Denne
internkontrollplikten er en HMS-bestemmelse, og dermed først og fremst en aktørplikt, og
ikke en ren kommuneplikt. Skolemiljøet reguleres også av forskrift om miljørettet helsevern i
barnehage og skoler, og det er avgjørende at internkontroll med de samme faktiske forhold
forstås og utføres på samme måte. Internkontrollen etter forskriften regnes som internkontroll
med aktørplikter, se KMDs høringsnotat s. 34. Det samme gjelder internkontrollen etter
arbeidsmiljøloven. Det fysiske skolemiljøet vil stort sett være det samme for både elevene og
de ansatte, så kontrollen med dette vil måtte føres både etter opplæringsloven,
skolemiljøforskriften og arbeidsmiljøloven.
Når de samme miljøforholdene i skolen reguleres av flere lovverk, og kravene i disse for det
meste er identiske, vil det være en avgjørende fordel at skolen har ett HMS- og
internkontrollarbeid. Da skolemiljøbestemmelsene kom inn i opplæringsloven i 2003, skrev
UFD (nå KD) i Veileder til opplæringsloven kap. 9a at «[d]et systematiske arbeidet med
skolemiljøet etter opplæringsloven bør ses i sammenheng med og innarbeides i den
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internkontrollen som allerede eksisterer etter disse lovene, og annen helse-, miljø- og
sikkerhetslovgivning, slik at man unngår dobbeltarbeid.»
Internkontrollen med HMS-plikter vil i praksis gjerne ha en annen karakter enn internkontroll
med lovoppfyllelse generelt. Dette gjelder særlig kontrollen med det fysiske miljøet.
Internkontrollen her vil ikke bare være rettet mot handlingsplikter, men også mot de enkelte
miljøfaktorene og deres virkning på elevene. Dette vil i likhet med annet HMS-arbeid bl.a.
forutsette målinger av luftkvalitet og temperatur, vernerunder og rutiner for renhold og
vedlikehold. Følgene av brudd på kravene til det fysiske og psykososiale skolemiljøet vil
være potensielt mer alvorlig enn brudd på andre bestemmelser i opplæringsloven, og
internkontrollen med skolemiljøet må derfor være mer løpende og intensivert enn
internkontroll med lovoppfyllelse generelt.
Internkontrollen med elevenes skolemiljø har dermed mer til felles med forskrift om
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5
enn med kommuneloven § 25–1.
Da opplæringsloven kapittel 9a ble vedtatt, var det et uttalt formål at dette skulle være
elevenes arbeidsmiljølov, og lovgiver la opp til at bestemmelsene i stor grad skulle tilsvare
arbeidsmiljølovens HMS-bestemmelser. Vi foreslår at internkontrollbestemmelsen beholdes i
skolemiljøkapittelet, og så at den så langt det passer utformes etter modell av
arbeidsmiljøloven § 3–1.
Skolens og de ansattes aktivitetsplikt for å sikre elevene et trygt og godt skolemiljø (§
11–4)
Utvalget foreslår
 at det tas inn i loven at skolen skal undersøke saken før det settes inn tiltak også når
det er en elev som selv har sagt fra om at han eller hun ikke har det trygt og godt, se
forslag til § 11-4 fjerde avsnitt første setning
 at det tas inn i loven at valg av tiltak skal bygge på en konkret og faglig vurdering, se
forslag til § 11-4 fjerde avsnitt tredje setning
 å ikke videreføre egne regler om høring av eleven og elevens beste i forbindelse med
aktivitetsplikten og håndhevingsordningen eller regler om informasjonsplikt om
skolemiljø, ettersom utvalget foreslår generelle regler om dette
 å videreføre kravet om at skolene må dokumentere hva de har gjort for å oppfylle
aktivitetsplikten, men ta inn i loven at skolene skal dokumentere i den formen og det
omfanget som er nødvendig, se forslag til § 11-4 sjette avsnitt
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget om å presisere at skolen alltid skal undersøke saken før
det settes inn tiltak, også når det er en elev som har sagt fra om han eller hun ikke har det
trygt og godt. Vi vil likevel understreke at man i praksis ikke alltid kan dele en sak opp i en
undersøkelsesfase og en tiltaksfase. I noen situasjoner vil det være behov for å sette inn
øyeblikkelige tiltak, selv om man ikke har avdekket hele omfanget av saken. I slike tilfeller
må skolen kunne sette inn slike strakstiltak, samtidig som den undersøker saken videre.
Bergen kommune støtter forslaget om å presisere at skolen skal dokumentere i den formen
og omfanget som er nødvendig, jf. forslagets § 11–4 sjette avsnitt.
36.4.7. Skjerpet aktivitetsplikt ved mistanke om at ansatte krenker elever, jf. forslagets
§ 11–5
Utvalget foreslår
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å videreføre den skjerpede aktivitetsplikten for tilfeller hvor det er mistanke eller
kjennskap til at en ansatt krenker en elev, men ta inn at rektor kan unnlate å varsle
videre til kommunen eller fylkeskommunen dersom varslet som rektor har mottatt, er
åpenbart grunnløst, se forslag til § 11-5 første avsnitt andre setning

Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget om at rektor kan unnlate å varsle videre til skoleeier
dersom varslet rektor har mottatt, er åpenbart grunnløst.
Som vi har nevnt ovenfor, er vi også enig i utvalgets uttalelse om at det må vurderes objektivt
hvorvidt en ansatt har utsatt en elev for krenkelser eller ikke.
36.4.8. Håndhevingsmyndigheten – utkastets § 11–6
Utvalget foreslår
 å ta inn i loven at fylkesmannen skal avgjøre om aktivitetsplikten er oppfylt, for å bidra
til at eleven får det trygt og godt på skolen, se forslag til § 11-6 andre avsnitt første
setning
 at fylkesmannen som hovedregel kan pålegge kommunen å rette forholdet dersom
aktivitetsplikten ikke er oppfylt. Fylkesmannen kan likevel vedta hva skolen skal gjøre
dersom det er grunn til å tro at kommunen eller fylkeskommunen ikke vil oppfylle
pålegget. Det samme gjelder dersom det vil forsinke saken unødig å bare gi pålegg
om retting. Se forslag til § 11-6 fjerde avsnitt
 at presisering om at kommuner og fylkeskommuner ikke har klagerett i
håndhevingssaker tas ut av loven, da de uansett ikke har klagerett etter de ordinære
reglene i forvaltningsloven
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter opplæringslovutvalgets uttalelser om at Fylkesmannen ikke trenger
å vurdere alle delpliktene i en sak. I en sak der foreldrene har varslet rektor direkte, vil det
f.eks. ikke alltid være nødvendig å vurdere om de ansatte har oppfylt varslingsplikten dersom
de ikke har noen mistanke og foranledning til å varsle. Bergen kommune har erfart at
fylkesmannens vedtak i starten var kortfattede og klare, der fokuset var på om skolen hadde
undersøkt saken godt nok og om tiltakene var egnede og tilstrekkelige til å gi eleven et trygt
og godt skolemiljø. Etter at Utdanningsdirektoratet instruerte fylkesmennene å vurdere alle
de fem delpliktene i hver sak, kunne vedtakene bli unødvendig lange og omstendelige.
Bergen kommune støtter forslaget om at fylkesmannen som hovedregel skal pålegge
kommunen eller fylkeskommunen å selv finne en løsning som gir eleven et trygt og godt
skolemiljø, og at fylkesmannen bare skal pålegge skolen konkrete tiltak dersom det er
påkrevet for å unngå unødig forsinkelse i saken, eller det er grunn til å tro at skoleeier ikke
kommer til eller vil evne å rette på forholdene. Det er en fordel at den faglige vurderingen av
hva som vil være egnede tiltak blir gjort så nær eleven som mulig.
Særlig om fylkesmannen bør vedta bortvisning eller flytting av elev
Bergen kommune ser at det kan være behov for å gi fylkesmannen hjemmel til å gi
reaksjoner etter skolereglene og til å flytte en elev. Dette betyr imidlertid at svært inngripende
avgjørelser vil bli tatt langt unna eleven, og vi mener at Fylkesmannen bare helt unntaksvis
bør gjøre slike vedtak. Det vil dessuten kreve en særlig grundig utredning av saken. Eleven
bør få forklare seg direkte overfor den som skal ta avgjørelsen hos Fylkesmannen, og både
rektor og de involverte elevenes lærere, må høres.
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Spørsmålet om kommunen er part i fylkesmannens vedtak
Utvalget foreslår å fjerne dagens bestemmelse om at skoleeier ikke kan påklage vedtak fra
fylkesmannen, og viser til at kommunen ikke kan regnes om part etter forvaltningsloven § 2.
Utvalget viser til at et offentlig organ bare kan regnes som part i en forvaltningssak dersom
organets rettsstilling blir berørt på samme måte som et privat individ ville bli i en tilsvarende
sak, jf. forvaltningsloven § 2 fjerde avsnitt.
Bergen kommune er ikke enig i dette. Vi mener at skolen rettsstilling blir berørt på samme
måte som et privat individ ville bli i en tilsvarende sak, da Fylkesmannens vedtak i
håndhevingssaker kan rettes både mot offentlige skoler, private skoler og friskoler.
Fylkesmannen vedtak etter håndhevingsbestemmelsen vil være sammenliknbare med
Arbeidstilsynets vedtak i arbeidsmiljøsaker, og med vedtak etter forskrift om miljørettet
helsevern i barnehager og skoler. I begge disse tilfellene vil ikke bare en kommune regnes
som part, men den vil også ha klagerett, på lik linje med en friskole. Som vi har nevnt
tidligere, dreier det seg her om aktørplikter, og ikke bare kommuneplikter.
Utvalget mener at håndhevingsordningen har noen fellestrekk med en klageordning, men
den har en klarere parallell i Arbeidstilsynets tilsynspraksis i enkeltsaker: En ansatt som
opplever seg mobbet på arbeidsplassen, må først ta opp saken med arbeidsgiver, og dersom
arbeidsgiver ikke gjør nok for å sikre den ansattes arbeidsmiljø, kan Arbeidstilsynet gi pålegg
om retting etter arbeidsmiljøloven § 18–6. Arbeidstilsynet inngripen i slike enkeltsaker anses
som en del av tilsynets tilsynspraksis, og ikke som klage i forvaltningslovens forstand. Det er
viktig at tilsynsoppgaven og tilsynsbegrepet ikke begrenses til systemtilsyn. Tilsyn kan i
prinsippet omfatte all regelverksetterlevelse, også i konkrete saker. Slik sett er
håndhevingsbestemmelsen reelt sett en forlengelse av fylkesmannens oppgave som
tilsynsmyndighet.
Bergen kommune er enig med utvalget i at formålet med håndhevingen er å hjelpe elevene,
men etter vårt syn vil det likevel være en fordel å gi skoleeier partsrettigheter. Selv om
lovgiver ikke vil gi kommunen klagerett, mener vi at det kan diskuteres om ikke kommunen
likevel bør ha andre partsrettigheter, slik som rett til uttale og rett til innsyn. Det kan f.eks.
være tilfelle at det i Fylkesmannens sakspapirer kan ligge opplysninger som skoleeier ikke
har – f.eks. i skriv fra foreldrene, referat fra samtaler med eleven – som kan være avgjørende
for å kunne hjelpe eleven.
Involvering av skolen og kommunen
Bergen kommune slutter seg til opplæringslovutvalgets uttalelse om at kravet i
forvaltningsloven § 17 om at saken skal være så godt opplyst som mulig, betyr at den
aktuelle kommunen og skolen må involveres i saken, og at i mange tilfeller vil den beste
måten å opplyse saken på være å gi et forhåndsvarsel til kommunen med mulighet til å uttale
seg. Når Fylkesmannen vurdere å pålegge skolen å gjennomføre bestemte tiltak, er det helt
avgjørende at kommunen og den aktuelle skole får uttale seg. Vi er kjent med tilfeller der
fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet har vedtatt tiltak som fra kommunalt faglig hold har
blitt vurdert som kontraproduktive. Skolen og skoleeier vil formodentlig ha et nærmere
kjennskap til saken, og ofte kunne ha informasjon som kan bidra til at Fylkesmannen kan se
helheten i saken, og se eventuelle utilsiktede følger av ulike tiltak. Saker om skolemiljøet
involverer som oftest flere elever, og i mange tilfeller kan det være to elever som beskylder
hverandre for mobbing eller trakassering. Det kan ikke være slik at den som først får meldt
og presentert sin sak til fylkesmannen, indirekte skal få legge føringen for hvordan saken
skal oppfattes og løses.
Når dette er sagt, vil vi likevel understreke at vårt primære standpunkt er at kommunen skal
regnes som part i pålegg etter håndhevingsbestemmelsen.
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36.4.17. Forskriftshjemmel i skolemiljøkapitlet
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår å ikke videreføre hjemmelen til å gi forskrift om skolemiljø. Utvalget foreslår
samtidig at forskriftsbestemmelsen om elevenes trygghet ikke videreføres
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune er skeptisk til å fjerne forskriftshjemmelen i skolemiljøkapitlet. Vi er enige i
at dagens opplæringslovforskrift § 12–1 er overflødig, og aktivitetsplikten og
håndhevingsbestemmelsen ikke trenger å utdypes i forskrift. Det kan imidlertid være
nødvendig med utdypende forskrifter om det fysiske skolemiljøet. Bergen kommune vil
foreslå at forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler også hjemles i
opplæringsloven i tillegg til i folkehelseloven, i alle fall så langt det gjelder miljøkravene i
forskriften. Videre bør det legges opp til at internkontrollforskriften også kan hjemles i
opplæringsloven. Denne forskriften regulerer allerede HMS-arbeidet for de voksne på skolen.
Siden elevene og de ansatte i stor grad oppholder seg i det samme fysiske miljøet, vil det
være en fordel at internkontrollen med de fysiske forholdene reguleres i samme forskrift.
Andre endringer
Utvalget foreslår
 å videreføre reglene om tvangsmulkt og straffansvar, se forslaget §§ 11-8 og 11-9
 at presiseringen om at skadeserstatningsloven gjelder i skolemiljøsaker, tas ut av
loven, men videreføre regelen om delt bevisbyrde, se forslag til § 11-10
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget om videreføring av bestemmelsen om tvangsmulkt og
straffeansvar.
Bergen kommune er enig i at dagens henvisning til skadeserstatningsloven er unødvendig,
og støtter at henvisningen tas ut av loven.
Kapittel 37 Skadeforebygging og ordenstiltak
37.2. Tiltak overfor elevene for å opprettholde ro og orden og avverge skade
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 at det presiseres i loven at skolen har en plikt til å arbeide forebyggende slik at det å
gripe inn fysisk ikke blir nødvendig, se forslag til § 12-1 første avsnitt
 å gi hjemmel for at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk overfor elever for å
opprettholde orden eller avverge skade på personer eller eiendom, se forslag til § 121 andre avsnitt
 at skolen skal dokumentere hendelser der det har vært gjennomført fysiske tiltak, se
forslag
 til § 12-1 fjerde avsnitt
 at kommunen og fylkeskommunen skal varsles når det har vært gjennomført fysiske
tiltak, se forslag til § 12-1 fjerde avsnitt
 at den nye opplæringsloven ikke skal hjemle tvang i opplæringsøyemed eller
helserelatert tvang
Forslagets § 12–1 om tiltak overfor elevane for å halde ro og orden og avverje skade
«Skolen skal arbeide førebyggjande mot skade og fare, og sørgje for tryggleik med
minst mogleg inngripande tiltak.
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Tilsette i skolen kan gripe inn fysisk mot elevar dersom det er nødvendig for å avverje
fare for skade på andre personar eller for å avverje vesentleg skade på eigedom.
Tilsette kan òg gripe inn fysisk mot elevar for å halde ro og orden dersom det er
nødvendig for å unngå meir inngripande tiltak. Tilsette kan berre nytte lite inngripande
tiltak, som å halde eleven fast ei lita stund eller ta eleven ut av fellesrom. Dei fysiske
inngrepa skal vere så få, kortvarige og skånsame som mogleg.
Tilsette i skolen kan likevel gripe inn overfor elevane etter reglane om nødrett og
nødverje i straffelova §§ 17 og 18.
Dersom det blir nytta inngrep etter andre eller tredje avsnitt, skal rektor varslast, og
hendinga må dokumenterast i den forma og i det omfanget som er nødvendig. Rektor
skal varsle kommunen eller fylkeskommunen.
Tiltak som er allment aksepterte i samhandlinga mellom vaksne og barna dei har
omsorg for, skal ikkje reknast som tiltak etter denne føresegna.
For helserelaterte tiltak gjeld kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven.
Departementet kan gi forskrift om bruk av tiltak etter denne føresegna.»
Bestemmelsen er ny.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune vil berømme Opplæringslovutvalget for å tørre å ta opp et tema som man
inntil nå har vegret seg for å regulere. Som utvalget påpeker, er det en kjensgjerning at det
forekommer at ansatte griper inn fysisk overfor elever. Det er imidlertid viktig at dette
reguleres i ordnede former, der elevens rettssikkerhet blir ivaretatt, og bruken av fysisk
inngripen blir dokumentert. Både av hensyn til elevene, foreldrene og de ansatte, er det viktig
at grensen mellom allment aksepterte verbale og fysiske virkemidler som følger av skolens
omsorgsplikt, den milde tvangsbruken som hjemles i forslaget, bruk av tvang i nødretts- og
nødvergesituasjoner, og ulovlig tvang. Dette er ikke minst viktig fordi personalet kan risikere
straff dersom de går utover det som er lovlig. Det er derfor positivt at utvalget gir eksempler
på dette. En eventuell lovbestemmelse om fysisk inngripen må følges med god statlig
veiledning.
Bergen kommune mener at en regulering vil kunne føre til mer åpenhet og en økt bevissthet
rundt bruk av tvang og annen fysisk inngripen, og dermed faktisk begrense bruken av fysisk
inngripen.
Bergen kommune støtter presiseringen om at skolen har en plikt til å arbeide forebyggende,
slik at det å gripe inn fysisk ikke blir nødvendig. Dette krever at personalet er lærer å tolke
ulike signaler hos elevene, slik at det kan være i forkant og gripe inn før situasjonen
eskalerer og det blir nødvendig å bruke fysisk makt. Dersom man f.eks. opplever at én ansatt
stadig griper inn fysisk mot en elev, mens en annen ansatt ikke har trenger å gjøre det i en
tilsvarende situasjon, kan det tyde på inngripen ikke hadde vært nødvendig dersom den
første ansatte også lærte å være i forkant og finne gode alternativer til å gripe inn fysisk.
Slike bestemmelser må derfor følges av en bevisstgjøring og kompetanseheving hos
ledelsen og de ansatte i skolen. Det forebyggende arbeidet må ses i sammenheng med
forslaget til ny § 11–3 om forebyggende arbeid i skolemiljøkapitlet.
Bergen kommune støtter forslaget om hjemmel for at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk
overfor elever for å opprettholde orden eller avverge skade på personer eller eiendom, jf.
forslagets § 12-1 andre avsnitt. Vi støtter også presiseringen om at inngrepene skal være så
få, kortvarige og skånsomme som mulig, og at det ikke skal brukes inngrep overfor eleven i
større grad enn nødvendig.

35

Bergen kommune støtter også utvalgets uttalelse om at barnet beste skal være et
grunnleggende hensyn også i disse sakene. I noen tilfeller vil fysisk inngripen være en
nødvendig for at skolen skal kunne oppfylle sin omsorgsoppgave, ikke bare for å verne andre
elever, men også for å verne eleven selv mot sin egen negative og stigmatiserende adferd.
Bergen kommune støtter at skolen skal dokumentere hendelser der det har vært gjennomført
fysiske tiltak, og at skoleeier varsles, jf. forslagets § 12-1 fjerde avsnitt.
Bergen kommune støtter presiseringen om at loven ikke skal hjemle tvang i
opplæringsøyemed eller helserelatert tvang. Vi deler også utvalgets avvisning av
forhåndssamtykke fra foreldre til gjennomføring av andre tiltak enn de foreldre kan utføre
overfor egne barn.
Bergen kommune støtter også henvisningen til straffelovens nødretts- og
nødvergebestemmelser. Selv om disse ville gjelde uansett, kan dette være nødvendig for å
klargjøre regelverket for de ansatte.
37.3. Bortvisning
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår at bestemmelsen om bortvisning i hovedsak videreføres, se forslag til § 122.
Forslagets § 12–2 om bortvisning
«Kommunen og fylkeskommunen kan fastsetje i skolereglane at elevane kan visast
bort frå opplæringa etter fleire eller grove brot på skolereglane.
Elevar på 1. til 7. trinn kan visast bort for enkelttimar eller resten av dagen, og elevar
på 8. til 10. trinn kan visast bort for opp til tre dagar. […]
Det er rektor sjølv som vedtek bortvising frå opplæringa. Om ikkje kommunen eller
fylkeskommunen fastset noko anna, kan rektor gi lærarar høve til å vise bort elevar
frå ei opplæringsøkt som læraren sjølv har ansvaret for. Bortvisinga kan ikkje vare
meir enn to klokketimar. […]
Ein elev kan ikkje visast bort dersom mindre inngripande tiltak er tilstrekkelege.»
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget om å videreføre dagens bestemmelser om bortvisning.
Uttalelse om enkeltvedtak
Bergen kommune har likevel noen merknader når det gjelder spørsmålet om avgjørelsen om
bortvisning skal være et enkeltvedtak eller ikke. Vi forståelse for at bortvisning fra en
undervisningsøkt ikke skal defineres som enkeltvedtak, da dette ikke vil være særlig
inngripende, bl.a. fordi eleven blir værende på skolen. Etter vårt syn stiller det seg derimot
annerledes når eleven blir bortvist for resten av dagen. Her blir eleven bortvist fra skolens
område, og dette vil oppleves som en langt mer alvorlig reaksjon enn å tas ut av klassen en
time eller to. Det vil også være et større inngrep å bli sent hjem: bl.a. kan det tenkes at
foreldrene kanskje må avbryte arbeidet for å ta imot eleven. I motsetning til bortvisning fra en
enkelt økt, vil bortvisning med hjemsendelse dessuten helt klart innebære at eleven ikke vil
få noen form for opplæring i dette tidsrommet. Når utvalget sier at bortvisning kortere enn én
(hel) dag, «uansett [vil] følge av skolens alminnelige instruksjonsadgang», vil dette kunne
gjelde bortvisning fra en undervisningsøkt, men ikke bortvisning for resten av dagen.
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At det ikke vil være mulig å gi forhåndsvarsel med uttalefrist trenger ikke være avgjørende, jf.
unntakene i forvaltningsloven § 16. At selve vedtaket i noen tilfelle vil måtte skrives etter at
eleven er sendt hjem, trenger heller ikke være avgjørende motargument. Det avgjørende er
at eleven og foreldrene i ettertid får mulighet til å påklage avgjørelsen, og i vi kan ikke se
hvorfor det skulle være et problem å praktisere klageretten i en slike saker. I de aller fleste
bortvisningssaker vil uansett bortvisningen allerede være gjennomført når klageinstansen har
ferdigbehandlet klagen.
I utvalgets forslag er de særlige saksbehandlingsreglene i bortvisningssaker tatt ut, bl.a.
elevens rett til å forklare seg direkte overfor den som gjør vedtaket (rektor), og rektors plikt til
å forhøre seg med elevens lærer. Bergen kommune ser poenget med at fvl. § 17 gir rektor
både utredningsplikt og informasjonsplikt. Samtidig har saker om bortvisning et
straffeliknende formål, og kan oppleves som en straff. Dette vil forutsette en særlig grundig
saksbehandling, og det kan da være en fordel at dette presiseres i denne bestemmelsen.*
37.4. Pålagt skolebytte
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår at bestemmelsen om pålagt skolebytte videreføres med noen endringer, se
forslag til § 12-3.
Forslagets § 12–3 om pålagt skolebytte:
«Ein elev kan flyttast til ein annan skole, dersom åtferda til eleven går alvorleg ut over
tryggleiken, trivselen eller læringa til ein eller fleire medelevar.
Ein elev kan ikkje flyttast dersom mindre inngripande tiltak er tilstrekkelege. Ein elev
kan ikkje flyttast dersom det fører til at eleven må flytte ut av heimen eller gjer at
dagleg skyss blir uforsvarleg. […]
Kommunen og fylkeskommunen sjølv gjer vedtak om skolebyte.»
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget om å videreføre bestemmelsen om pålagt skolebytte.
Pålagt skolebytte er det mest alvorlige inngrepet som kan vedtas overfor en elev, og det er
derfor viktig at det brukes med forsiktighet. Pålagt skolebytte må være det siste
virkemiddelet, når andre tiltak ikke er tilstrekkelig, og Bergen kommune støtter at dette settes
som vilkår. Det må imidlertid ikke kreves at andre tiltak har vært forsøkt. I enkelte saker, som
f.eks. der en elev har forgrepet seg seksuelt på en annen elev, vil hensynet til den krenkede
eleven ofte tilsi at eleven må flyttes snarest, uten at skolen trenger å prøve andre tiltak. I
slike saker kan det heller ikke kreves at krenkelsene fortsatt pågår. Slike krenkelser kan ofte
påføre eleven posttraumatisk stresslidelse, og frykten for å kunne treffe på den andre eleven
vil kunne forsterke denne, og vanskeliggjøre eventuell behandling av denne.
Forbud mot ansiktsdekkende hodeplagg
Utvalget foreslår
 å videreføre forbudet mot bruk av ansiktsdekkende plagg i opplæringen, se forslag til
§ 12-4
 at departementet jevnlig evaluerer praktiseringen av forbudet for å sikre at de
menneskerettslige rammene ivaretas på en tilfredsstillende måte
 språklige endringer
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Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag om å videreføre å videreføre forbudet mot bruk av
ansiktsdekkende plagg i opplæringen, jf. forslag til § 12-4. Vi støtter forslaget om at
departementet jevnlig evaluerer praktiseringen av forbudet for å sikre at de
menneskerettslige rammene ivaretas på en tilfredsstillende måte.
Kapittel 38 Ledelse og personale i skolenUtvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å videreføre kravet om kompetanseutvikling, men ikke kravet om et system for
kompetanseutvikling, se forslag til § 15-6
 at opplæringen i skolen fortsatt skal ledes av rektorer, og at det generelle kravet om
forsvarlig ledelse videreføres, se forslag til § 15-1
 at adgangen til unntak fra rektorkravet ikke videreføres
 at adgangen til å tilsette rektorer på åremål ikke videreføres
 å videreføre kompetansekravene for tilsetting, se forslag til § 15-2 første avsnitt. Det
presiseres at kompetansekravet gjelder på tiltredelsestidspunktet.
 å videreføre adgangen til midlertidig tilsetting og tilsetting på vilkår, se forslag til § 152 andre avsnitt
 å videreføre kravene om kompetanse i undervisningsfag, men slik at det gjøres
tydeligere at kravet er rettet mot kommunen, se forslag til § 15-3.
Overgangsordningen for enkelte lærere videreføres, men slik at overgangsordningen
forlenges med tre år, se forslag til § 24-2 tredje avsnitt.
 å videreføre kravet om kontaktlærer, se forslag til § 13-2 femte avsnitt
 at kvalifikasjonsprinsippet, kravet om offentlig utlysning og tariffavtaler ikke lovfestes
 at krav om kommunal tilsetting av undervisningspersonale ved leirskoler med fast
pedagogisk bemanning ikke videreføres. Det samme gjelder departementets hjemmel
til å gi forskrifter om kompetansekrav for personalet ved leirskoler
 språklige endringer
§ 15-1. Leiing
Kvar skole skal ha ei leiing som er fagleg, pedagogisk og administrativ forsvarleg.
Ein skole skal leiast av éin rektor. Rektoren kan leie fleire skolar dersom han eller ho kan
ta del i den daglege verksemda på kvar skole og arbeide med utviklinga av verksemda.
Rektoren skal ha pedagogisk kompetanse.
Til § 15-1 Leiing
Bestemmelsen viderefører dagens lov § 9-1 og er omtalt i kapittel 38.
Bergen kommunes høringsinnspill til § 15-1
Bergen kommune støtter utvalgets forslag til § 15 – 1, Leiing, som hovedsakelig er en
videreføring av dagens opplæringslov, § 9-1, med noen endringer.
Bergen kommune støtter utvalgets forslag om at opplæringen i skolen fortsatt skal ledes av
en rektor, samt at det generelle kravet om forsvarlig ledelse videreføres. Som omtalt i kapittel
38, er rektortittelen innarbeidet over lang tid og gir god informasjon om hvem som er den
ansvarlige daglige leder ved skolen.
Utvalget foreslår at kravet om «nødvendige leiaregenskaper» tas bort, og Bergen kommune
støtter denne endringen, idet lederegenskaper alltid blir vurdert ved tilsetting av ledere,
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uansett om det er til rektorstilling eller i annen lederstilling. Videre foreslår utvalget å ta bort
bestemmelsen om at rektorer kan tilsettes på åremål, og legger til grunn at dersom det skal
åpnes opp for dette, bør det fastsettes i kommuneloven. Bergen kommune har ikke benyttet
seg av åremålsstillinger for rektorer og har derfor ingen erfaring med hvordan dette virker for
skoler, men uavhengig av det, støtter Bergen kommune utvalgets forslag om at dersom det
skal åpnes for åremålsstillinger for rektorer, jfr. kommuneloven § 13 – 3, bør dette
innbefattes av sistnevnte lov og ikke være en del av en særlov.
Utvalget foreslår at en rektor kan lede flere skoler forutsatt at rektoren kan ta del i den
daglige virksomheten ved hver skole og arbeide med at virksomheten utvikles. En hjemmel
for å ha én rektor på flere skoler mener Bergen kommune åpner opp for at skoleeier kan
vurdere om det er behov for at alle skoleenheter har sin egen rektor. For Bergen kommunes
tilfelle har vi sett at det i overgangsfaser har vært aktuelt at én rektor har ansvar for 2-to
skoler, eksempelvis ved rektorbytte eller fordi en skole mangler rektor for en kortere eller
lengre periode. Muligheten som ligger i § 15-1, vil bli tatt med i vurderingen når
rektorstillinger blir ledige, dog vil dette ikke mest sannsynlig ikke bli aktuelt når det gjelder
store skoleenheter.
§ 15-2. Krav om kompetanse for å bli tilsett som lærar
Berre personar som har relevant fagleg og pedagogisk kompetanse på
tiltredingstidspunktet, kan tilsetjast i lærarstilling.
Dersom ingen søkjarar oppfyller kompetansekrava, kan andre tilsetjast mellombels i
ei lærarstilling. Mellombels tilsetjing kan ikkje vare lenger enn til 31. juli, med mindre
søkjaren blir tilsett på det vilkåret at påbyrja lærarutdanning skal fullførast. Kor lenge
ei tilsetjing på dette vilkåret skal vare, avtalar arbeidsgivaren og arbeidstakaren ut frå
kor stor stilling, kor lang utdanning og kor tilgjengeleg utdanningstilbod det er tale om.
Departementet kan gi forskrift om kva kompetanse ein må ha for å bli tilsett i
lærarstilling.
Bestemmelsen viderefører i hovedsak dagens lov §§ 10-1, 10-6 og 10-6a og er omtalt i
kapittel 38.
Bergen kommunes høringsinnspill til § 15-2
Bergen kommune støtter utvalgets forslag til § 15 – 2 som er en videreføring §§ 10 – 1, 10 –
6 og 10 – 6 a, samt at henvisning til arbeidsmiljølovens bestemmelser om avslutning av
arbeidsforhold, jfr. opplæringsloven § 10 – 6 a, 3. setning, tas bort. Henvisningen er
unødvendig da brudd på arbeidsavtale uansett blir behandlet etter arbeidsmiljølovens
bestemmelser. Det er viktig for kvaliteten på undervisningen at kompetansekravet ved
tilsetting blir opprettholdt, da rett og god kompetanse hos undervisningspersonalet er av
avgjørende betydning for læringsutbytte til elevene.
Bergen kommune støtter videreføring av kompetansekravene for tilsetting slik det står i § 152: «Berre personar som har relevant fagleg og pedagogisk kompetanse på
tiltredingstidspunktet, kan tilsetjast i lærarstilling» .Bergen kommune presiserer at dette
kravet også må gjelde for lærere som underviser i morsmål, tospråklig fagopplæring og
særskilt norskopplæring for språklige minoriteter.
Bergen kommune viser til at regjeringen, i den nye integreringsloven, foreslår å innføre et
krav om at de som underviser i norsk skal ha faglig og pedagogisk kompetanse som skal
tilsvare 30 studiepoeng i faget norsk som andrespråk. Dette kompetansekravet er like
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relevant for lærere som underviser i faget grunnleggende norsk i grunnskolen og foreslår
derfor tilsvarende krav i opplæringsloven.
§ 15-3. Krav om relevant kompetanse i undervisningsfaget
Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at lærarar har relevant kompetanse i
dei faga dei skal undervise i. Dette gjeld ikkje mellombels tilsette.
Kommunen og fylkeskommunen kan fråvike krava i første avsnitt dersom det er
nødvendig fordi skolen ikkje har nok lærarar med relevant kompetanse i faget.
Behovet for å fråvike krava skal då vurderast kvart skoleår.
Departementet kan gi forskrift om kva som er relevant kompetanse i dei ulike faga.
Bestemmelsen viderefører i hovedsak dagens lov § 10-2 og er omtalt i kapittel 38.
Bergen kommunes høringsinnspill til § 15–3
Bergen kommune støtter utvalgets forslag til § 15–3, som innebærer at ansvaret for at lærere
oppfyller kompetansekravene legges til kommunen, noe som er helt i tråd med Prop. 82 L
(2014 – 2015), og videre at fristen for å gjennomføre kompetansehevingen forlenges til 2028
som en overgangsbestemmelse. Bergen kommune mener at det er riktig at kommunen tar
ansvaret for at undervisningspersonalet har rett kompetanse i de fagene de skal undervise i.
Det gjelder både ved tilsetting og ved endringer i krav til kompetanse. Dette er et ansvar
arbeidsgiver har overfor arbeidstakere i alle stillinger i kommunen når krav til jobbutøvelse
endrer seg, selv når kravene ikke følger av forskriftsbestemmelser. Selvsagt vil arbeidstaker
måtte bidra, men Bergen kommune tror det er riktig overfor de ansatte, i dette tilfelle
undervisningspersonalet, å vise at ansvaret for at undervisningspersonalet får ny
kompetanse, ligger hos arbeidsgiver. En presisering av ansvarsforholdet er en viktig
anerkjennelse av arbeidet undervisningspersonalet gjør i dag, og det er samtidig et signal til
undervisningspersonalet om at arbeidsgiver ønsker å satse på dem framover ved å
tilrettelegge for at deres kompetanse alltid skal være i tråd med samfunnets krav og
forventninger. Bergen kommune tror at ved å klargjøre ansvarsforholdet, skaper arbeidsgiver
et godt utgangspunkt for å nå kompetansemålet i 2028.
§ 15-6. Krav til kompetanse i verksemda
Kommunar og fylkeskommunar har ansvar for å ha den rette og nødvendige
kompetansen i verksemda.
Kommunar og fylkeskommunar skal sørgje for at lærarar, rektorar og andre tilsette i
skolen får høve til å utvikle seg fagleg og pedagogisk så dei kan vere på høgd med
utviklinga i skolen og samfunnet.
Til § 15-6 Krav til kompetanse i verksemda
Bestemmelsen viderefører i hovedsak dagens lov § 10-8 og er omtalt i kapittel 38.
Bergen kommunes høringsinnspill til § 15-6
Bergen kommune støtter utvalgets forslag til § 15-6 som i hovedtrekk er en videreføring av §
10-8. Det er en vesentlig endring i den nye paragrafen: bestemmelsen i § 10-8 om at
skoleeier skal ha et system for kompetanseutvikling for undervisningspersonale, skoleledere
og personer med særoppgaver i skole, er tatt bort. I stedet for et system for
kompetanseutvikling, foreslår utvalget i §15-6 at kommunene skal sørge for at lærere,
rektorer og andre tilsatte i skolen får en mulighet til å holde seg faglig oppdaterte. Skoleeier
vil ikke lenger bli pålagt å ha et system for kompetanseheving, men ansvaret for at det er
nødvendig kompetanse i skolen, tilligger skoleeier like fullt. Bergen kommune støtter at
kommunene ikke lenger er pålagt å ha et system for kompetanseutvikling, og at fokus settes
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på at skolene skal ha rett og nødvendig kompetanse, men at hvordan arbeidsgiver velger å
oppfylle kravet, blir opp til arbeidsgiver selv.
Kapittel 39 Faglig ansvar for opplæringen og bruk av vikarer
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å presisere at det bare er lærere som kan ha det faglige ansvaret for opplæringen, se
forslag til § 15-4 første setning
 å innføre krav om at opplæringen må forberedes og følges opp av en lærer, se
forslag til § 15-4 andre setning
 å innføre krav om at en lærer som hovedregel må være til stede sammen med
elevene i opplæringssituasjonen, se forslag til § 15-4 andre setning
 å innføre krav om forsvarlig vikarordning, se forslag til § 15-5
 å videreføre at assistenter skal kunne hjelpe til i opplæringen. Kravet om veiledning
av assistentene mv. videreføres ikke. Se forslag til § 15-4 siste setning
§ 15-4. Kven som kan ha fagleg ansvar for opplæringa
Berre lærarar kan ha det faglege ansvaret for opplæringa. Det faglegeansvaret
inneber å førebu og følgje opp opplæringa og som hovudregel å vere til stades
saman med elevane i opplæringa. Anna personale kan hjelpe til i opplæringa.
Til § 15-4 Kven som kan ha fagleg ansvar for opplæringa
Bestemmelsen er delvis ny, og delvis erstatter den dagens lov § 10-11.
Bergen kommunes høringsinnspill til §15-4
Bergen kommune støtter utvalgets presisering av at det kun er lærere som kan ha det faglige
ansvaret for opplæringen, samt hva det innebærer å ha det faglige ansvaret. Etter vår
vurdering er det ikke noe materielt nytt i § 15–4, men formuleringen er mer presis. Det følger
av forventningene som stilles til elevenes læringsutbytte og kravene til lærernes kompetanse
at ansvaret for opplæringen ikke kan overlates til personale som hverken har den faglige
eller pedagogiske kompetansen som er nødvendig. At annet personale hjelper i
undervisningen kan være en fordel i noen situasjoner, men den som har ansvaret må være
kvalifisert for oppgaven.

Kapittel 40 Flerfaglig kompetanse og helsesykepleier
Flerfaglig kompetanse i skolen
Utvalgets forslag:
Utvalget foreslår å ikke innføre krav om annen spesifikk kompetanse enn lærerkompetanse
§ 15–6 Krav til kompetanse i verksemda
Kommunar og fylkeskommunar har ansvar for å ha den rette og nødvendige
kompetanse i verksemda.
Bestemmelsen viderefører i hovedsak dagens lov §10-8
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag. Bergen kommune mener samtidig at det er viktig
også å ha andre yrkesgrupper enn lærere i skolen. Dette kan være til hjelp både i arbeidet
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med elevenes skolemiljø, i opplæringssituasjonen og i oppfølgingen av den enkelte elev. Det
kan også gjøre at læreren får mer tid til selve opplæringen. Bergen kommune er imidlertid
enig i utvalgets vurdering om at et krav i opplæringsloven om andre yrkesgrupper vil være en
sterk inngripen i det kommunale handlingsrommet, samtidig som behovet for å ta inn andre
yrkesgrupper vil variere ut fra lokale behov og forutsetninger. Noe som vil gjøre det vanskelig
å kunne stille et generelt krav om dette i opplæringsloven.
Bergen kommune mener at andre yrkesgrupper har god faglig kompetanse til å arbeide med
elevenes psykososiale læringsmiljø. Kommunen har blant annet gode erfaringer fra bruk av
miljøterapeuter. Miljøterapeutene har annet formell høyskoleutdanning, og de innehar
kompetanse som gjør dem særlig egnet til å ivareta elevenes behov, for eksempel når det
gjelder elevenes sosiale og psykiske utfordringer. Bruk av andre yrkesgrupper kan også
bidra til at læreren får mer tid til selve opplæringen.
Kommuner skal sørge for å ha riktig og nødvendig kompetanse i skolevirksomheten. Dette
omfatter alle oppgavene kommunen har på opplæringsområdet. Arbeid med skolemiljø og
elevenes psykososiale arbeid er etter Bergen kommunes oppfatning et særlig viktig område.
Selv om ungdomsskolene har rådgivere, og at utvalget foreslår en styrkning av
rådgivertjenesten, er det nødvendig å ha ansatte med annen kompetanse, som gjerne kan
ivareta det tverrfaglige perspektivet. Et eksempel på dette er at mange ungdomsskoler i
Bergen kommune har ansatt miljøterapeuter som får brukt sin faglige kompetanse i direkte
møte med elevene. Bergen kommune mener derfor at det i fremtiden kan settes av ressurser
til miljøterapeuter.
Bergen kommune er enige i at man viderefører kravet til kommunene slik det står i gjeldende
opplæringslov, om å ha riktig og nødvendig kompetanse i skolevirksomheten.
Helsesykepleier og skolehelsetjeneste
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å ikke innføre krav om helsesykepleier eller skolehelsetjeneste i ny opplæringslov
 å ikke videreføre forskriftshjemmelen om helsetilsyn og medisinsk hjelp for elever
som får spesialundervisning
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag om å ikke innføre krav om helsesykepleier eller
skolehelsetjeneste i ny opplæringslov. Også her er vi enige i utvalgets vurdering om at en
norm vil være et for stort inngrep i det kommunale selvstyret og begrense muligheten for å
tilpasse bemanningen i tjenesten etter lokale behov. Samtidig ser vi fram til at sluttrapporten
fra prosjektet med utprøving og evaluering av økt helsesykepleierressurs i skolen er klare.
Den vil gi et kunnskapsgrunnlag som vi forutsetter helse- og opplæringsmyndighetene følger
opp. Elever har i mange sammenhenger gitt uttrykk for at de har behov for en mer tilgjengelig
skolehelsetjeneste.
Gjeldende opplæringslov har ingen regler om helsesykepleier eller skolehelsetjeneste, men i
helse- og omsorgstjenesteloven er det krav om at kommunene skal tilby helsetjenester i
skolen. Den enkelte kommune har stor frihet i utforming/omfang av tjenesten.
Kapittel 41 Vandelskrav og politiattester
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 at dagens regler om politiattest og tilsettingsforbud langt på vei videreføres, se forslag
til § 15-7
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å fastsette en uttrykkelig regel om at det skal kreves politiattest av personer som skal
ha praksis i skolen og i andre tilbud som er omfattet av kravet om politiattest, på
samme måte som av dem som skal tilsettes
at området for hvilke straffebud som skal anmerkes på en politiattest utvides, blant
annet ved at en del voldslovbrudd, frihetsberøvelse, tvang, kjønnslemlestelse, brudd
på taushetsplikt og brudd på avvergingsplikten omfattes
at området for tilsettingsforbudet klargjøres
språklige og strukturelle endringer

§ 15-7. Politiattest og forbod mot tilsetjing
Kommunen eller fylkeskommunen skal krevje politiattest av dei som skal tilsetjast fast
eller mellombels eller ha praksis i grunnskolen, i den vidaregåande skolen, i
skolefritidsordninga, i leksehjelpa eller i skoleliknande aktivitetstilbod. Kommunen og
fylkeskommunen kan òg krevje politiattest av andre som jamleg oppheld seg på
desse stadene.
Politiattesten skal innehalde dei merknadene som politiregisterloven § 39 første
avsnitt fastset. I tillegg skal politiattesten innehalde merknader om reaksjonar for brot
på straffeloven (2005) §§ 196, 209, 210, 211, 251, 252, 254, 255, 256, 263, 264, 271,
272, 273, 284 og 285, straffeloven (1902) §§ 121, 139, 222, 223, 227, 228, 229 og lov
15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse §§ 1 og 2. Merknader om
reaksjonar for brot på desse straffeboda skal vere i samsvar med politiregisterloven §
40 om ordinær politiattest. Politiattesten skal innehalde merknader om verserande
saker i samsvar med reglane i politiregisterloven § 41 nr. 2 om utvida politiattest.
Ein som er dømd for eller har vedteke førelegg for seksuelle overgrep mot
mindreårige, kan ikkje tilsetjast eller ha praksis i skolar eller tilbod som nemnde i
første avsnitt. Er det merknad om reaksjonar for andre straffebrot på politiattesten,
skal det vurderast konkret om søkjaren bør tilsetjast. Det same gjeld den som har fått
ein annan reaksjon enn dom eller førelegg. Dersom det står merknader på
politiattesten til ein person som er nemnd i første avsnitt andre setning, skal
kommunen og fylkeskommunen vurdere om vedkommande skal nektast tilgjenge til
skolen eller tilbodet.
Departementet skal gi forskrift om kva for straffebod som skal vere omfatta av tredje
avsnitt første setning. Departementet kan òg gi forskrift om innhenting og behandling
av politiattest.
Bestemmelsen erstatter dagens lov § 10-9 og utvides til å gjelde grunnskoleopplæring og
videregående opplæring særskilt organisert for voksne.
Bergen kommunes høringsinnspill til § 15-7
Bergen kommune støtter utvalgets forslag til § 15–7. Som i nåværende lov § 10-9. Politiattest
og forbod mot tilsetjing, skal det kreves politiattest av dem som tilsettes fast eller midlertidig i
grunnskolen, i den videregående skole, i skolefritidsordningen, i leksehjelp eller i
skoleliknende aktivitetstilbud. Utvalgets forslag innebærer at politiattesten skal omfatte mer
enn det som følger av politiregisterloven § 39, første avsnitt. Politiattesten skal også være i
samsvar med §§ 40 og 41, nr. 2, i politiregisterloven og vil omfatte reaksjoner på brudd på
straffelovens regler om tvang (§§ 251 og 252), frihetsberøvelse (§§ 254 til 256), trusler (§§
263 og 264), kroppskrenkelse (§§ 271 og 272) og kroppsskade (§ 273). Disse
bestemmelsene vil allerede i dag anmerkes på en politiattest etter helse- og
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omsorgstjenesteloven § 5-4. I tillegg foreslår utvalget at det anmerkes reaksjoner for brudd
på avvergingsplikt (§ 196) og brudd på taushetsplikt (§§ 209 til 211), tvangsekteskap (§ 253)
samt brudd på forbudet mot kjønnslemlestelse (§§ 284 og 285). Utvalget foreslår at forbud
mot ansettelse av personer som er straffet for seksuelle overgrep mot mindreårige, og at
tilsettinga av personer som har begått andre lovbrudd enn seksuallovbrudd, vurderes
konkret.
Bergen kommune støtter at innholdet i politiattesten utvides med reaksjoner på nevnte
bestemmelser og at området rundt tilsettingsforbud er klargjort. Videre mener Bergen
kommune at det er viktig at loven gir arbeidsgiver en hjemmel for å vurdere om søkere som
har merknader i samsvar med politiregisterloven §§ 40 og 41, skal tilsettes for arbeid i
skolen.
Kapittel 42 SFO, oppfølgingstjenesten og annen virksomhet etter loven
42.2 Skolefritidsordning
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å i hovedsak videreføre regelen om skolefritidsordningen med språklige endringer, se
forslag til § 5-5
 å ikke videreføre kravet om at rektor skal være daglig leder når skolefritidsordningen er
knyttet til en skole
 å ikke videreføre særregelen om at kommunen må ha tilsyn med private
skolefritidsordninger
 å ikke videreføre forskriftshjemmelen om skolefritidsordningen
§ 5-5. Skolefritidsordning (SFO)
Kommunen skal ha tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for elevar på 1.
til 4. trinn og for elevar med særlege behov på 1. til 7. trinn. Kommunen kan krevje at
foreldra dekkjer kostnadene til skolefritidsordninga.
Kommunen kan nytte private til å drive skolefritidsordninga.
Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik og kultur- og fritidsaktivitetar.
Aktivitetane skal vere tilpassa alderen, funksjonsevna og interessene til barna. I
skolefritidsordninga skal barna passast på og få omsorg, og barn med nedsett
funksjonsevne skal få gode utviklingsvilkår.
Kommunen skal gi forskrift om skolefritidsordninga. Forskrifta skal ha føresegner om
a) eigarforhold
b) kven som er opptaksmyndigheit
c) opptakskriterium
d) opptaksperiode og oppseiing
e) foreldrebetaling
f) leike- og opphaldsareal
g) dagleg opphaldstid og årleg opningstid
h) personale og leiing
Bestemmelsen viderefører i hovedsak dagens lov § 13-7.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune har noen merknader til forslag om å i hovedsak videreføre regelen om
skolefritidsordningen med språklige endringer. Bergen kommune støtter innholdet i forslaget,
men mener det alene er mangelfullt med tanke på å sikre kvalitet i SFO.
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Innholdet slik det fremstår i utvalgets forslag, gir i praksis barn tilbud om SFO, og det gir
kommunene tilstrekkelig handlingsrom til å utforme SFO i tråd med lokale behov, ønsker og
muligheter. Det er i seg selv positivt. Derimot har utvalget ikke tatt hensyn til den nasjonale
evalueringen av SFO, som ble gjennomført i 2018. En av de viktigste funnene i evalueringen
er at det er stor variasjon i utforming, innhold, målsetninger og kvalitet i SFO. Rapporten
hevder at det er mangel på føringer fra sentralt hold gjør at ordningen får store variasjoner.
Bergen kommune mener at en nasjonal rammeplan sammen med veiledninger vil kunne
gjøre noe med variasjonen i kvaliteten i SFO. I Meld. St. 6 (2019-2020) Tett på – tidlig
innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO skriver regjeringen at de vil
innføre en nasjonal rammeplan for SFO, som skal følges av støtte- og veiledningsmateriell.
Dette er også nylig annonsert på Utdanningsdirektoratets nettsider. Dette bør det tas hensyn
til i det videre arbeidet med ny opplæringslov.
Bergen kommune mener at en nasjonal rammeplan, sammen med veiledninger, vil kunne
gjøre noe med variasjonen i kvaliteten i SFO og si noe om hvilket verdigrunnlag som skal
være gjeldende i SFO.
Utvalget løfter fram veiledningsmateriellet på Utdanningsdirektoratets nettsider, som støtte til
kommunene til å utvikle SFO. Dette materiellet har vært tilgjengelig over mange år, uten at
det har bidratt til tilstrekkelig kvalitet i SFO på landsbasis. Nettsidene har inntil nylig ikke vært
kvalitetssikret og oppdatert siden 2015, og ser ikke ut til å ha vært prioritert fra sentralt hold.
Eksempelvis er informasjon om endring i kapittel 9A i opplæringsloven ikke tatt med.
Bergen kommune støtter utvalgets forslag om å ikke videreføre kravet om at rektor skal være
daglig leder når skolefritidsordningen er knyttet til en skole. Ikke nødvendig så lenge kravet
uansett ikke gjelder når SFO ikke ligger i tilknytning til skolen. Kommunene må kunne
forventes å ha en lederstruktur som gjør dem i stand til å løse de oppgavene de er satt til å
forvalte.
Bergen kommune støtter utvalgets forslag om å ikke videreføre særregelen om at
kommunen må ha tilsyn med private skolefritidsordninger. Kommunene har ansvaret for at
reglene i opplæringsloven følges. I kommunens plikt til å ha internkontroll i kommuneloven §
25-1 ligger det en plikt til å følge opp private aktører som har som oppdrag å utføre oppgaver
som er pålagt kommunene i lov.
Bergen kommune støtter ikke utvalgets forslag om å ikke videreføre forskriftshjemmelen om
skolefritidsordningen. Selv om hjemmelen for departementet til å gi forskriftsregler om SFO i
dag ikke er tatt i bruk, er det nå satt i gang arbeid med nasjonal rammeplan for SFO, som
sannsynligvis vil være en forskrift til opplæringsloven.
Kapittel 42.3 Leksehjelp
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår:
 å videreføre reglene i loven om leksehjelp med språklige endringer. De delene av
dagens bestemmelse som er rettslig overflødig, videreføres ikke. Se forslag § 5 – 4.
 å ikke videreføre hjemmelen til å gi forskrifter om leksehjelp. Sentrale regler flyttes til
loven, mens de øvrige delene av forskriftreguleringen ikke videreføres
 å ikke videreføres kravet om at kommunen må tilby åtte timer med leksehjelp
§5 – 4 Leksehjelp
Kommunen skal ha tilbod om gratis leksehjelp til elevar grunnskolen. Kommunen kan
ikkje ta betalt for leksehjelp som blir gitt i skolefritidsordninga. Leksehjelpa er ikkje ein del
av den opplæringa eleven har rett til etter denne lova.
Bestemmelsen viderefører i hovedsak dagens lov §13-7.
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Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag om leksehjelp.
Leksehjelp har til formål å bidra til sosial tilpasning og elevenes læring. Det foreligger lite
forskning på området, men undersøkelser viser en sammenheng mellom høy grad av
deltakelse i leksehjelp og positiv utvikling i resultater på nasjonale prøver over tid. Derimot
viser ikke undersøkelsen at leksehjelpen bidrar til sosial utjevning. Tvert imot viser
undersøkelser økte sosiale forskjeller da det ofte er ressurssterke elever som har størst
utbytte av tilbudet.
Bergen kommune mener det fortsatt må være nasjonale krav om leksehjelp, men at
kommunene står fritt til å fordele timene til leksehjelp mellom trinnene eller å rette
leksehjelpen inn mot noen elevgrupper. Bergen kommune deler utvalgets vurderinger om at
kommunene fortsatt bør ha stor frihet til å innrette leksehjelptilbudet ut fra lokale behov og at
leksehjelp derfor bør utformes som en overordet plikt for kommunen og ikke som en rettighet
for elevene.
Bergen kommune er videre enig i at ordningen om at kommunen skal tilby åtte timer mer
leksehjelp er unødvendig. Dette kan føre til detaljstyring, og heller ikke likhet mellom
kommunene. Det er ikke nødvendigvis antall timer som beskriver elevenes læringsutbytte av
deltakelse i leksegrupper, men heller faglig kvalitet og hvordan tilbudet er organisert.
Kommunene bør på denne bakgrunn få bestemme hvordan leksehjelpen organiseres, og
hvor mange timer som tilbys. Det er imidlertid viktig at det foreligger ressurser til kommunene
som dekker inn kostnader til dette tilbudet.
Kapittel 42.4 Bibliotek
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår at kravet om bibliotek videreføres med språklige endringer.
Forskriftshjemmelen videreføres ikke, men innholdet i forskriftsbestemmelsen tas inn i loven.
§ 13-6 Bibliotek
Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at elevane har tilgang til ett bibliotek.
Biblioteket skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida og tilrettelagt for bruk i
opplæringa.
Bestemmelsen viderefører i hovedsak dagens lov § 9-2 andre avsnitt. Bestemmelsen er
omtalt i kapittel 42.4.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag om bibliotek.
Elevene må ha tilgang til et skolebibliotek som er aktivt i bruk. Dette kan blant annet være
positivt for elevenes leseferdigheter. Bruk av biblioteket kan også bidra til å gi elevene
historisk og kulturell kunnskap og bidra til å utvikle kritisk sans i dagens kunnskapssamfunn. I
tillegg er personvern, overvåking og elektroniske spor sentrale problemstillinger som barn og
unge må kjenne til og håndtere. Elevene må lære kildekritikk og god bruk av digital teknologi.
Bibliotekansatte kan derfor spille en sentral rolle for å gjøre elever mer bevisste og
ansvarlige digitale brukere. Videre er biblioteket en viktig aktør for sosial inkludering og
samhold, og et verktøy i arbeidet for god integrering.
Bibliotekene sikrer også alle elever tilgang til gratis internett, og dermed et krav om
tilgjengelighet. Kravet om tilgjengelig bibliotek i skoletiden må derfor videreføres
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Bergen kommune støtter at det ikke fastsettes en plikt til å bruke biblioteket i opplæringen,
men at biblioteket kan brukes som en aktiv og alternativ opplæringsarena. Biblioteket må
derfor tilrettelegges for bruk i opplæringen og det er derfor viktig at elevene har fysisk tilgang
til skolens bibliotek.
Kapittel 42.5 Musikk- og kulturskoletilbud
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår at bestemmelsen om musikk- og kulturskoletilbud flyttes fra
opplæringsloven til kulturlova.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter ikke forslaget om å flytte bestemmelsen om musikk- og
kulturskolen til kulturlova.
Ifølge dagens opplæringslov § 13-6 skal alle kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud,
enten alene eller i samarbeid med andre kommuner. Denne paragrafen har vært garantisten
for at det er en kulturskole i alle kommuner. Kulturskolen er både en skole og en
kulturinstitusjon som driver med langsiktig opplæring av barn og unge i estetiske fag og er
gjerne plattformen for videre yrkesutdanning innenfor musikk, teater, sang og billedkunst.
Kulturskolen har alltid vært tett knyttet opp til skoleverket og flere lærere ved Bergen
Kulturskole jobber i dag i kombinerte stillinger i grunnskole og kulturskole. Samarbeidet er
viktig og kombinasjonsstillingene gir grunnskolen ekstra kompetanse i de estetiske fagene.
Dagens læreplaner, og ikke minst ny læreplan, LK 2020 legger føringer på mer tverrfaglig
samarbeid og mer dybdelæring. I den sammenheng bør flere ulike fagområder samarbeide
mer med de estetiske fagene for å styrke den helhetlige opplæringen. Å flytte bestemmelsen
vekk fra opplæringsloven vil vanskeliggjøre et tettere samarbeid og er derfor ulogisk. Det er
god utdanningspolitikk å heller styrke samarbeid og samhandling mellom grunnskole og
kulturskole
Kapittel 43 Andre regler for grunnskolen og videregående opplæring
Kap. 43.2 Informasjonsplikt
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår:
-at plikten til å gi informasjon samles i en bestemmelse
-at det lovfestes at kommunen og fylkeskommunen skal gi eleven og deres foreldre den
informasjonen de trenger, blant annet om opplæringen, skolemiljøet, skolereglene og de
rettighetene og pliktene elevene ellers har, se forslag til §2-6
§ 2-6 Informasjon
Kommunar og fylkeskommunar skal gi elevar og foreldre den informasjonen dei har
bruk for, mellom anna om opplæringa, skolemiljøet og skolereglane, og om dei
rettane og pliktene elevane ellers har
Bestemmelsen viderefører informasjonsplikten i dagens lov blant annet §§ 2-3 a, og 9A-10
og dagens forskrift til opplæringsloven kapittel 20. Bestemmelsen gir kommunen og
fylkeskommunen en generell informasjonsplikt.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget om at plikten til å gi informasjon samles i en
bestemmelse.
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Forskrift til opplæringsloven inneholder mange bestemmelser om kommunens og
fylkeskommunens plikt til å gi informasjon til elever og foreldre. Som eksempler kan nevnes
informasjon om opplæringen, leksehjelp, retten til spesialundervisning, rett til
sosialpedagogisk rådgivning, skolemiljøregler, skoleregler og rettigheter og plikter som
elever ellers har.
For at elever og foreldre skal kunne medvirke i saker som er viktige for dem, er det
avgjørende at de får informasjon om hvilke rettigheter de har, og om hvordan de skal gå frem
for å få innflytelse og medvirkning.
Bergen kommune er enige med utvalget i at elevens rettigheter må synliggjøres og
vektlegges i regelverket, da elevens stemme må bli hørt. Dette fordrer god informasjon til
både elever og foreldre. Det er derfor viktig at kommunene ivaretar informasjonsplikten for å
oppfylle intensjonen i loven.
Kapittel 43.3 Fritak fra aktiviteter i opplæringen og opplæring om livssyn mv
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår:
-at rettet til fritak fra aktiviteter i opplæringen videreføres, men slik at retten også
omfatter elever i videregående opplæring, se forslag til !13-7 tredje og fjerde avsnitt
-at det presiseres at forbudet mot forkynning gjelder all opplæring, se forslag til §13-7
første avsnitt
-at opplæringen om kristendom, andre religioner, livssyn og etikk skal presenteres på
en objektiv, kritisk og pluralistisk måte uavhengig av hvilket fag opplæringen gis i, se
forslag til §13-7 andre avsnitt
-at målene for KRLE-faget ikke lovfestes
-strukturelle og språklige endringer
§13-7 Opplæring om livssyn og tiltak frå aktivitetar i opplæringa på grunn av livssyn
Opplæringa skal ikkje vera forkynnande. Opplæringa om kristendom, andre
religionar, livssyn og etikk skal samle alle elevar for presentere ulike religionar og
livssyn på ein objektiv, kritisk og pluralistisk måte.
Bestemmelsen erstatter delvis dagens lov §§ 2-3a og 2-4 og utvides til å omfatte
videregående opplæring.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag.
Bergen kommune er enig i utvalgets syn på at opplæringen ikke må være forkynnende, og at
eleven har en individuell rett til fritak der vilkårene er oppfylt. Det er videre viktig å presisere
at elever må få fritak fra aktiviteter som de selv ut fra egen religion eller eget livssyn kan
oppleve som utøvelse av en annen eller tilslutning til et annet livssyn, eller som kan være
støttende og krenkende.
Elever som får fritak fra aktiviteter, må fortsatt få tilbud om annen opplæring, og opplæringen
som da gis må ha et tilsvarende faglig innhold. Eleven selv må involveres i dette arbeidet, og
de har rett til å gi utrykk for sin tro fra fylte 15 år, selv om dette skulle gå på tvers av
foreldrenes ønsker. Dette er i tråd med ytringsfriheten i Grunnloven § 100.
Bergen kommune deler utvalgets oppfatning om at kommunen må sørge for at foreldre og
elever får tilstrekkelig informasjon om retten til fritak, om hvordan bestemmelsen skal forstås
i praksis, og hvilke aktiviteter og arbeidsmåter som skal gjennomføres.
Bergen kommune mener som utvalget at det bør fastsettes en egen bestemmelse om at
opplæringen skal samle alle elever og presentere religioner og livssyn på en objektiv, kritisk
og pluralistisk måte.
Kapittel 43.8 Leirskole
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Utvalgets forslag
Utvalget foreslår å ikke videreføre plikten for kommunen til å tilby leirskole eller annen
skoletur i ny opplæringslov
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter ikke utvalgets forslag.
Et av de sentrale elementene i Kunnskapsløftet er metodefrihet, som bidrar til at staten ikke
skal styre hvordan skolene skal gjennomføre opplæringen for å kunne fastsette målene.
Begrunnelsen for metodefrihet er at det finnes ulike undervisningsmetoder, og at
profesjonelle vurderinger lokalt gir best mulighet til å gi elevene tilpasset opplæring av høy
kvalitet. Utvalget mener derfor at en plikt til å tilby leirskole er en regulering av metodefrihet
for opplæringen, og at et krav om at kommunene skal tilby leirskole er unødvendig
detaljregulering av kommunene.
Bergen kommune mener at elevene har stort faglig og sosialt læringsutbytte av å delta på
leirskole, og leirskole kan bidra til positiv læringsaktivitet der ulike alternative
undervisningsmetoder blir brukt.
Det bør derfor, slik Bergen kommune vurderer det, likevel være statlige føringer for at
leirskole bør gjennomføres.
Kapittel 43.9 Praksisplasser i skolen
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår å ikke videreføre regelen om praksisplasser i ny opplæringslov
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag om å ikke videreføre regelen om praksisplasser i
ny opplæringslov.
Praksisopplæring er en obligatorisk del av lærerutdanningen, og kommune/skole og
høyskole/universitet bør sikre et godt faglig samarbeid som omhandler praksisplasser.
Praksisplassene opprettes i dag i tett og faglig utviklende samarbeid mellom
høyskole/universitet og den enkelte skole, og det avtales i den forbindelse hvem av lærerne
som skal ha ansvar for praksisopplæringen.
Bergen kommune samarbeider godt med høyskole og universitet om praksisplasser, dette
gjelder både på etatsnivå og på den enkelte skole. Kommunene må i samarbeid med
høyskoler og universitet bidra til å utdanne lærere uten at dette er en oppgave som blir
pålagt dem. Kommunene har dessuten fremtidig arbeidsgiverinteresse i at de utdannes flere
lærere, det bør derfor være i kommunenes egeninteresse å utdanne flere lærere, og at
lærerstudentene får god faglig opplæring.
Kapittel 43.10 Krav om skolefaglig kompetanse i administrasjonen
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å videreføre kravet om å ha skolefaglig kompetanse i administrasjonen (§ 22-9, andre
avsnitt),
 at kravet om å ha skolefaglig kompetanse skal gjelde for både kommunen og
fylkeskommunen
§ 22-9. Skolefagleg kompetanse og kvalitetsutvikling
Kommunen og fylkeskommunen skal arbeide for å halde ved lag og heve kvaliteten i
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa.
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Det skal vere skolefagleg kompetanse i kommune- og
fylkeskommuneadministrasjonen.
Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at skolane jamleg vurderer i kva grad
organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå dei
måla som er fastsette i læreplanverket.
Kommunestyret og fylkestinget skal minst ein gong i året få informasjon om
læringsmiljøet, læringsresultata og fråfallet frå opplæringa.
Bestemmelsen er delvis ny og Bergen kommune har gitt høringsinnspill til første, tredje og
fjerde avsnitt i kapittel 49. Andre avsnitt om krav om skolefaglig kompetanse erstatter dagens
lov §13-1
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter forslaget om krav til skolefaglig kompetanse i administrasjonen.
Dagens praksis er at det stilles krav om å ha en konkret typer kompetanse i
skoleadministrasjonen. Dette kravet gir stort rom for lokalt skjønn, da det ikke stilles krav til
nivå, omfang av kompetanse, stillingens størrelse eller innplassering i organisasjonen.
Bergen kommunes mener at kravet om å inneha en konkret type kompetanse fortsatt må
gjelde i skoleadministrasjonen. For å sikre god kvalitet på tjenestene, mener vi det er viktig at
ansatte i skoleadministrasjonen innehar skolefaglig kompetanse.
Kapittel 48 Ansvaret til kommunen, fylkeskommunene og staten
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å videreføre dagens ansvarsdeling mellom kommunen, fylkeskommunen og staten,
se forslag til §§ 22-1, 22-2 og 22-3
 å innføre en bestemmelse i lovens første kapittel, som skisserer hovedreglene om
hvem som har ansvaret for hva, se forslag til § 1-5
 å ikke videreføre en regulering av kommunens og fylkeskommunens plikt til å stille til
rådighet de ressursene som er nødvendig for å etterleve loven
 å samle reglene om unntak fra ansvarsdelingen i én bestemmelse, se forslag til § 223
 språklige endringer
§ 1-5. Ansvaret for opplæringa
Kommunen har ansvaret for grunnskoleopplæringa. Fylkeskommunen har ansvaret
for den vidaregåande opplæringa. Ansvarsfordelinga er nærmare regulert i kapittel
22.
§ 22-1. Kommunen sitt ansvar
Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring for dei som bur i kommunen,
bortsett frå dei som fylkeskommunen har ansvaret for etter §§ 223 til 22-5.
Kommunen er ansvarleg for at reglane i denne lova blir oppfylte. Kommunen har òg
ansvaret for at alle pliktene som skolen, rektor og personalet i skolen har, blir
oppfylte.
Departementet kan gi forskrift om eller fastsetje i enkeltvedtak kven som skal reknast
som busette i kommunen. Departementet kan gi forskrift om at ein kommune skal
betale for at ein elev får grunnskoleopplæring i ein annan kommune.
§ 22-2. Fylkeskommunen sitt ansvar
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Fylkeskommunen skal oppfylle retten til vidaregåande opplæring for dei som bur i
fylket. Fylkeskommunen skal òg gi tilbod om vidaregåande opplæring til vaksne
søkjarar utan rett etter §§ 6-1 og 17-2.
Fylkeskommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring og vidaregåande
opplæring for dei som bur eller er innlagde i institusjonar i fylket, og for innsette i
fengsel, jf. §§ 22-4 til 22-6. Fylkeskommunen skal oppfylle retten til tilrettelagd
grunnskoleopplæring for dei som ikkje har fullført grunnskoleopplæringa, jf. § 3-1.
Fylkeskommunar som har ledig kapasitet, skal gi tilbod til søkjarar frå andre fylke
dersom dei har rett til vidaregåande opplæring etter § 6-1. Heimfylket skal refundere
utgiftene til vertsfylket for dei som får skoleplass i eit anna fylke enn det dei bur i.
Fylkeskommunen er ansvarleg for at reglane i denne lova blir oppfylte.
Fylkeskommunen har òg ansvaret for at alle pliktene som skolen, rektor og
personalet i skolen har, blir oppfylte.
Departementet kan gi forskrift om eller fastsetje i enkeltvedtak kven som skal reknast
som busette i fylket. Departementet kan gi forskrift om refusjon for utgiftene til
vertsfylket for dei som får skoleplass i eit anna fylke enn det dei bur i.
Oslo kommune har dei rettane og pliktene som ein fylkeskommune har etter denne
lova.
§ 22-3. Unntak frå hovudreglane om kommunale grunnskolar og fylkeskommunale
vidaregåande skolar
Departementet kan i særlege tilfelle godkjenne at ein fylkeskommune driv
grunnskoleopplæring, og at ein kommune driv vidaregåande opplæring.
Departementet kan i særlege tilfelle godkjenne at ein fylkeskommune driv
vidaregåande opplæring i utlandet dersom opplæringa har som formål at elevane skal
få norsk studie- eller yrkeskompetanse. Lova gjeld for slik opplæring.
Staten kan i særlege tilfelle drive grunnskoleopplæring og vidaregåande opplæring.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune ser ikke tungtveiende grunner for å endre den etablerte ansvarsfordelingen fra dagens opplæringslov. Vi støtter derfor forslaget om å videreføre at
kommunen har ansvaret for grunnskoleopplæringen og fylkeskommunen for den
videregående opplæringen. Vi støtter også at det videreføres som fylkeskommunens ansvar
å gi grunnskoleopplæring til «dei som bur eller er innlagde i institusjonar i fylket, og for
innsette i fengsel» og «tilrettelagd grunnskoleopplæring for dei som ikkje har fullført
grunnskoleopplæringa». Vi vil særlig hevde at dette er en praktisk nødvendighet for dem som
skal ha sitt tilrettelagte grunnskoletilbud organisert ved en videregående skole.
Bergen kommune er enig med utvalget i at det er unødvendig å videreføre dagens lovfesting
av at nødvendige ressurser må stilles til rådighet av kommunen. Vi mener dette uansett
følger implisitt av forslaget til § 21-1 om kommunens ansvar og plikt til å oppfylle loven.
Særlig om ansvar for skoleskyss (§ 22–7)
Utvalget foreslår at dagens ansvarsfordeling mellom kommune og fylkeskommune
videreføres.
Kapittel 49 Internkontroll og kvalitetsutvikling
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår


å ikke videreføre særregelen om internkontroll på opplæringsområdet. Utvalget
foreslår at det innføres hjemmel til å føre tilsyn med det generelle internkontrollkravet
i kommuneloven § 25-1. Se kapittel 52 og forslag til § 23-2 første avsnitt
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å erstatte dagens krav om oppfølging av resultater fra nasjonale kvalitetsvurderinger
med et krav om kvalitetsutvikling, se forslag til § 22-9 første avsnitt
å erstatte dagens krav om tilstandsrapport med et generelt krav om rapportering til
kommunestyret om tilstanden i skolen. Det stilles ikke krav om at rapporteringen
behandles i kommunestyret. Se forslag til § 22-9 fjerde avsnitt
å flytte kravet om vurdering av kvalitet på den enkelte skole (skolebasert vurdering) til
loven og regulere dette sammen med krav om kvalitetsutvikling. Det foreslås også
enkelte språklige endringer, se forslag til § 22-9 tredje avsnitt.
å ikke videreføre kravet om involvering av elever i bestemmelsen om
kvalitetsvurdering på den enkelte skole da utvalget foreslår et generelt krav om
involvering av elever og foreldre, se kapittel 19.4 og forslag til § 2-4

Om internkontroll
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag om å ikke videreføre den generelle
internkontrollbestemmelsen i dagens § 13–10 om forsvarlig system. Forslaget om
internkontroll er også kommentert under kapittel 52 om statlig tilsyn med kommunene.
Bergen kommune støtter derimot ikke forslaget om at dette også skal gjelde internkontrollen
med elevenes skolemiljø. Vi viser her til våre merknader til kapittel 36 om skolemiljøet.
Om kvalitetsvurdering
§ 22-9. Skolefagleg kompetanse og kvalitetsutvikling
Kommunen og fylkeskommunen skal arbeide for å halde ved lag og heve kvaliteten i
grunnskoleopplæringa og den vidaregåande opplæringa.
Det skal vere skolefagleg kompetanse i kommune- og
fylkeskommuneadministrasjonen.
Kommunen og fylkeskommunen skal sørgje for at skolane jamleg vurderer i kva grad
organiseringa, tilrettelegginga og gjennomføringa av opplæringa medverkar til å nå
dei måla som er fastsette i læreplanverket.
Kommunestyret og fylkestinget skal minst ein gong i året få informasjon om
læringsmiljøet, læringsresultata og fråfallet frå opplæringa.
Bestemmelsen er delvis ny. Første og fjerde avsnitt erstatter delvis § 13-10 i dagens lov.
Andre avsnitt erstatter dagens lov § 13-1 fjerde avsnitt. Tredje avsnitt erstatter forskrift til
opplæringsloven § 2-1.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag til § 22-9.
Første avsnitt i paragraf § 22-9, sier at kommunen skal arbeide for å opprettholde og heve
kvaliteten i grunnskoleopplæringen. Det er nytt at det gis som et eksplisitt krav. Samtidig
fastsettes det ikke hvilket kunnskapsgrunnlag kvalitetsutviklingen skal baseres på.
Kommunen gis derfor både et tydelig ansvar og et større handlingsrom i utviklingen av
kvalitet i skolen. I merknadene til forslaget er det vist til at med kvalitet menes i hvilken grad
målene for grunnopplæringen oppnås, og at kommunen kan pålegges å gjennomføre
nasjonale undersøkelser som nasjonale prøver mv., men at det ikke er et absolutt krav om at
dette kunnskapsgrunnlaget benyttes. Dette tydeliggjør at kvalitetsutviklingen i kommunene i
større grad kan basere seg på et kunnskapsgrunnlag som bygger på lokale behov og
prioriteringer.
Bergen kommune gir sin tilslutning til andre avsnitt i lovbestemmelsen om skolefaglig
kompetanse. Avsnittet er kommentert i kap. 43.10
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Tredje avsnitt i § 22-9, kravet om kvalitetsvurdering på skolenivå, er foreslått flyttet fra
gjeldende forskrift til opplæringsloven § 2-1 og til ny opplæringslov. Bergen kommune støtter
at kravet om kvalitetsvurdering flyttes og reguleres sammen med kravet om at kommunene
skal arbeide for å opprettholde og heve kvaliteten på skolene. Skolenes egen vurdering av
om organisering, gjennomføring og tilrettelegging av opplæringen bidrar til å nå målene i
læreplanverket (skolebasert vurdering), er et sentralt grunnlag for kommunens
kvalitetsutvikling. Det er derfor naturlig at krav om kvalitetsvurdering på skole og
kommunenivå reguleres sammen i regelverket. Bergen kommune har et godt etablert system
for skolebasert vurdering. Over mange år har det vært gjennomført kvalitetsoppfølging av
den enkelte skole, der kommunen har lagt rammene for og ledet oppfølgingen. Den årlige
kvalitetsoppfølgingen har krevd skolebasert vurdering og et grundig analysearbeid på den
enkelte skole på forhånd. Bergensskolene er i dag derfor godt rustet til å fortsette med
skolebasert vurdering. Skolene har god kompetanse på å reflektere over egen praksis og har
opparbeidet gode rutiner for skolebasert vurdering for å vurdere om målene i Læreplanverket
for Kunnskapsløftet nås.
Bergen kommune gir også sin tilslutning til fjerde avsnitt i loven. I Bergen vedtok bystyret
allerede i 2005, fire år før kravet i gjeldende opplæringslov om årlige tilstandsrapporter kom,
å legge frem årlige kvalitetsmeldinger for grunnskolen. Siden den gang har det blitt lagt frem
kvalitetsmeldinger for bystyret. Enkelte år har meldingen kommet i form av en enklere og
mindre omfangsrik tilstandsrapport, der Utdanningsdirektoratets mal har vært benyttet til å
utarbeide rapporten. Mens andre år har den vært mer omfattende med bakgrunn i et ønske
om mer omfattende rapportering også på andre forhold enn det som har vært lovpålagt, og
gjerne med bakgrunn i lokale satsingsområder. Bergen kommune er derfor positiv til at det
ikke stilles formkrav til rapporteringen og at informasjonen på de tre områdene læringsresultat, læringsmiljø og frafall - ikke må gis samtidig. Dette gir rom for lokale
tilpasninger av rapporteringen.
Mange kommuner har utarbeidet egne kvalitetsutviklingsplaner for skolene sine, og det er
viktig at det er rom for at de årlige rapporteringene kan utformes slik at kommunene kan
rapportere på egne prioriterte utviklingsområder. På den måten kan den årlige
rapporteringen fungere som et kunnskapsgrunnlag for å drøfte endringer i retningen på
kvalitetsutviklingsarbeidet, der både nasjonale og lokale mål tas hensyn til.
Bergen kommune støtter også utvalgets forslag om å ikke videreføre kravet om involvering
av elever i bestemmelsen om kvalitetsvurdering på den enkelte skole da utvalget foreslår et
generelt krav om involvering av elever og foreldre (kapittel 19.4 og forslag til § 2-4). Dette er
kommentert under kapittel 19.
Kapittel 51 Klageadgang og klageinstans
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 at forvaltningslovens regler om klageinstans som hovedregel skal gjelde. Det vil si at
enkeltvedtak skal påklages til kommunen eller fylkeskommunen, se forslag til § 23-1
første avsnitt.
 at departementet skal være klageinstans for visse enkeltvedtak etter
opplæringsloven, se forslag til § 23-1 andre avsnitt. Det gjelder enkeltvedtak om
a. grunnskoleopplæring
b. videregående opplæring
c. opplæring i og på samisk
d. opplæring i kvensk eller finsk
e. opplæring i og på norsk tegnspråk
f. opplæring i punktskrift
g. opplæring i bruk av tekniske hjelpemidler og i mobilitet
h. særskilt språkopplæring

53




i. individuelt tilrettelagt opplæring
j. personlig assistanse
k. fysisk tilrettelegging
l. det fysiske skolemiljøet
m. skolebytte som er pålagt
at det innføres en egen hjemmel for departementet til å gi forskrift om hvem som skal
være klageinstans for enkeltvedtak om vurdering, se forslag til § 23-1 tredje avsnitt
språklige forenklinger

§ 23-1. Klageinstans
Føresegnene i forvaltningsloven § 28 om kven som er klageinstans, gjeld som
hovudregel for enkeltvedtak etter opplæringslova.
Departementet er klageinstans for enkeltvedtak om
a) grunnskoleopplæring etter §§ 3-1 og 17-1
b) vidaregåande opplæring etter §§ 6-1, 6-5 andre avsnitt, 6-6, 6-9, 17-2, 17-4 og 177
c) opplæring i og på samisk etter §§ 4-2, 7-2 og 18-2
d) opplæring i kvensk eller finsk etter § 4-3
e) opplæring i og på norsk teiknspråk etter §§ 4-4 og 7-3
f) opplæring i punktskrift etter §§ 4-5 og 7-4
g) opplæring i bruk av tekniske hjelpemiddel og i mobilitet etter § 10-11
h) særskild språkopplæring etter §§ 4-6, 7-5 og 18-3 andre avsnitt bokstav d
i) individuelt tilrettelagd opplæring etter § 10-3
j) personleg assistanse etter § 10-9
k) fysisk tilrettelegging etter § 10-10
l) det fysiske skolemiljøet etter § 11-17
m) skolebyte som er pålagt etter § 12-3
Departementet kan gje forskrift om kven som skal vere klageinstans for enkeltvedtak
om individuell vurdering.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter langt på vei forslaget om at forvaltningslovens regler om
klageinstans skal gjelde som hovedregel på grunnskolens område, men foreslår at det
fremdeles skal være skal være statlig klagebehandling av saker om nærskole og skoleskyss
(farlig skolevei).
Fra et rettssikkerhetssynspunkt er fordelen med statlig klageinstans at den er uavhengig av
skoleeier. En annen fordel er at fylkesmennenes klagesaksbehandling fører til at det blir
noenlunde likebehandling på tvers av kommunene, og gjennom Utdanningsdirektoratets
føringer blir det også i stor grad likebehandling over hele landet.
En del av de vedtakene som det foreslås at kommunen skal være klageinstans for, blir
imidlertid liten grad endret av fylkesmannen i dag. Her begrenser fylkesmannen seg med å
oppheve vedtak dersom de lider av saksbehandlingsfeil, feil lovforståelse eller
myndighetsmisbruk. Fylkesmannen er i praksis tilbakeholden med å overprøve innholdet i
skjønnspregede avgjørelser, som f.eks. avslag på søknader om å få gå på en annen skole
enn nærskolen, og vedtak som gjelder vedtak om framskutt og utsatt skolestart. Sjansen for
å få medhold i en klage kan i slike saker derfor være større i en kommunal klageinstans, som
ikke vil ha samme tilbakeholdenhet med å overprøve førsteinstansen avgjørelse.
Når det gjelder vedtak om retten til nærskole og skoleskyss, er det derimot vårt inntrykk at de
fleste fylkesmenn overprøver slike. Disse vedtakene inneholder også skjønnsmessige
vurderinger, men her vil fylkesmennene i større grad gjøre seg egne vurderinger. Det samme
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gjelder til en viss grad også saker om elevpermisjon, særlig i saker der skolene i for liten
grad har vektlagt familiens behov. Her synes likevel enkelte embeter å være mer
tilbakeholdne med å overprøve kommunale vedtak.
Det er flere utfordringer ved å innføre kommunal klageinstans. Den ene er tilgangen til
juridisk kompetanse i kommunen. Flere kommuner har etter hvert ansatt jurister på
skolesektoren, men dette gjelder langt fra alle. Den rettslige kvaliteten på den kommunale
klagesaksbehandling vil derfor kunne komme variere fra kommune til kommune. En annen
utfordring er at klagebehandlingen i kommunale nemnder i noen tilfelle kan bli styrt av
skiftende politiske hensyn. Det kan også være uheldig at en kommunal nemnd skal behandle
klager etter lokale forskrifter om skolekretser og permisjon som de selv har vedtatt. Dette vil
føre til at man ikke får prøvd om lokale forskrifter er i tråd med loven, før de eventuelt blir
gjenstand for tilsyn. Utvalget viser til at økonomiske hensyn kan virke inn på en kommunes
avgjørelse, og utfallet av saker om nærskole og skoleskyss vil kunne få store økonomiske
følger.
Bergen kommune har i dag et eget politisk sammensatt klageutvalg. For at avgjørelser i
klagesaker ikke skal ta uforholdsmessig lang tid, må møtehyppigheten i disse utvalgene opp.
På bakgrunn av de ovennevnte hensyn, foreslår Bergen kommune at det fremdeles skal
være statlig klagebehandling av saker om nærskole og skoleskyss.
Klagerett på vedtak om grunnskoleopplæring i heimen
Utvalget foreslår at foreldre må søke om å gi barna sine grunnskoleopplæring i hjemmet.
Spørsmålet om hjemmeundervisning er nært knyttet til menneskerettighetene, jf. EMKs
første tilleggsprotokoll art. 2 om at staten skal sikre at opplæringen utøves med respekt for
foreldres rett til å sikre slik utdanning og undervisning i samsvar med deres egen religiøse og
filosofiske overbevisning. Dette taler for et eventuelt avslag på søknad om
hjemmeundervisning bør kunne klages til Fylkesmannen.
Bergen kommune mener klagesaker om individuell vurdering (standpunkt- og
eksamenskarakterer) skiller seg noe ut fra andre klagesaker. Vi støtter derfor at
departementet bør regulere hvem som skal være klageinstans for slike saker i en egen
forskrift.
Bergen kommune støtter utvalgets vurdering om at det ikke vil være hensiktsmessig å
innføre en ordning med eget statlig klageorgan.
Kapittel 52 Statlig tilsyn med kommunene
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å videreføre dagens regel om at fylkesmannen kan føre tilsyn med kommunens eller
fylkeskommunens oppfyllelse av plikter som er pålagt i eller i medhold av
opplæringsloven (kommuneplikter), og med kommunens og fylkeskommunens plikt til
å ha internkontroll etter kommuneloven, se forslag til § 23-2 første avsnitt
 å videreføre dagens regel om at fylkesmannen kan føre tilsyn med andre plikter enn
kommunepliktene (aktørplikter), se forslag til § 23-2 andre avsnitt
§ 23-2. Statleg tilsyn
Fylkesmannen kan føre tilsyn med at kommunane og fylkeskommunane oppfyller
kommunepliktene som følgjer av lova eller forskrift med heimel i lova, og plikta til å ha
internkontroll etter kommuneloven § 25-1. Reglane i kommuneloven kapittel 30 gjeld
for tilsynsverksemda.
Fylkesmannen kan føre tilsyn med at andre plikter etter lova og med heimel i lova blir
oppfylte. Reglane i kommuneloven §§ 30-3 og 30-4 gjeld for tilsynsverksemda.
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Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter utvalgets forslag. Etter vårt syn gir forslaget til § 23-2 staten det
nødvendige handlingsrommet til å føre kontroll med kommunene. Derfor er det mindre grunn
til at staten må være klageinstans for enkeltvedtak på bestemte saksområder. Gjennom
tilsyn kan staten kontrollere kvaliteten på kommunens lovbundne skjønn, jf. vårt
høringsinnspill til kapittel 51 (§ 23-1).
Kapittel 53 Reaksjoner ved brudd på opplæringsloven
Utvalgets forslag
Utvalget foreslår
 å videreføre dagens bestemmelser i opplæringsloven om tvangsmulkt, straff og delt
bevisbyrde i saker om erstatning i skolemiljøsaker, se forslag til § 11-8 flg.
 at det ikke innføres nye reaksjoner mot kommuner og fylkeskommuner
§ 11-8. Tvangsmulkt
For å sikre gjennomføringa av vedtak etter § 11-6 kan fylkesmannen og
klageinstansen fastsetje tvangsmulkt for kommunar og fylkeskommunar. Tvangsmulkt
kan fastsetjast samtidig med vedtaket eller seinare.
Ei avgjerd om tvangsmulkt får verknad når kommunen eller fylkeskommunen ikkje
held fristen for gjennomføring av vedtaket etter § 11-6, og mulkta går til vedtaket er
oppfylt. Ei avgjerd om tvangsmulkt får ikkje verknad dersom det er uråd å rette seg
etter vedtaket og den ansvarlege ikkje kan noko for det.
Avgjerda om tvangsmulkt skal behandlast i samsvar med reglane i forvaltningsloven
kapittel IV og V.
Mulkta går til statskassa. I særlege tilfelle kan tvangsmulkta reduserast eller falle
bort.
Departementet kan gi forskrift om kva slags tvangsmulkt som kan nyttast, og om kor
stor mulkta skal vere.
§ 11-9. Straffansvar for brot på reglane om skolemiljø
Med bot eller fengsel i opp til 3 månader blir den straffa som forsettleg eller aktlaust
grovt eller fleire gonger bryt føresegnene i § 11-4 første avsnitt, § 11-4 andre avsnitt
eller § 11-5. Med bot eller fengsel i opp til 3 månader blir den rektoren straffa som
forsettleg eller aktlaust grovt eller fleire gonger bryt føresegnene i § 11-4 tredje avsnitt
eller § 11-4 fjerde avsnitt.
Dersom ei føresegn i § 11-4 første til fjerde avsnitt eller § 11-5 er broten av nokon
som handlar på vegner av skolen, kan kommunen og fylkeskommunen straffast, jf.
straffeloven § 27.
Straffansvaret er forelda etter 5 år.
§ 11-10. Bevisbør i erstatningssaker om psykososialt skolemiljø
Dersom det er grunn til å tru at kommunen eller fylkeskommunen ikkje har følgt
reglane om psykososialt skolemiljø i eller i medhald av kapittel 11, skal det ved
behandlinga av erstatningskrav etter skadeserstatningsloven leggjast til grunn at
reglane ikkje er følgde, om ikkje kommunen eller fylkeskommunen gjer noko anna
truleg.
Bergen kommunes høringsinnspill
Bergen kommune støtter både at det ikke innføres nye reaksjoner, og at dagens
bestemmelser videreføres. Prinsipielt finner vi det likevel utfordrende at tvangsmulkt skal
kunne brukes overfor kommunene, fordi vi mener det i større grad vil virke negativt på
velferdstjenestene til innbyggerne og i mindre grad “ramme” de ansvarlige i
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kommuneledelsen. Men siden det likevel er hjemmel for å ilegge tvangsmulkt til kommunene
på andre områder – for eksempel i personopplysningsloven – finner vi det vanskelig å avvise
at det også skal kunne brukes for å sikre gjennomføring av vedtak i enkeltsaker om elevers
skolemiljø.

Økonomiske konsekvenser
Det er flere av utvalgets forslag som vil medføre økte utgifter for kommunene. Blant annet vil
utvidelse av PPT sitt mandat medføre et betydelig behov for økte ressurser. Byrådet
forutsetter derfor at de økte utgiftene ny opplæringslov medfører er statlig fullfinansiert.
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