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Høring om endringer i opplæringsloven og friskoleloven - Leirskole og skolebytte i videregående 
opplæring 
 

 

Plikt til å tilby leirskole: 
 
Skolelederforbundet støtter forslag til endring i opplæringsloven om å lovfeste plikt for 
kommuner til å tilby leirskoleopphold, eller annen skoletur med overnatting for elever i 
grunnskolen.  
 
Et leirskoleopphold er viktig for mestringsopplevelser, og for å skape selvstendige barn og 
unge, og for å utvikle sosial kompetanse. Et pålegg om å tilby gratis leirskoleopphold/ 
overnatting vil kunne forhindre omgåelse av gratisskoleprinsippet der kommuner legger opp 
til at foreldre og elever selv må finansiere en tur gjennom loddsalg, dugnader og gaver. 
 
Vi vil likevel minne om at kommuneøkonomien er under stadig press. All øremerking av 
ressurser fratar kommunen handlingsrom. Vi er redd for at en slik plikt vil kunne medføre 
omfordeling av ressurser innenfor skolesektoren og dermed styre ressurser vekk fra den 
vanlige undervisningen. 
 
Om skolebytte for elever i videregående skole: 
 
Når det gjelder forslag om å kunne pålegge elever i videregående å bytte skole, mener 
Skolelederforbundet at dette må vurderes grundig, og at det må foreligge en grundig og 
rettferdig saksbehandling forut for et slikt vedtak. Det er også viktig å huske på at det i 
mange områder av landet er langt mellom de videregående skolene. Dermed kan det være 
svært ødeleggende å flytte en elev, selv om denne er en mobber.  
 
Det viktigste er å jobbe forebyggende, og målet må være at færre barn og unge opplever 
mobbing. Da er det behov et sterkere lag rundt eleven, med flere rådgivere, miljøarbeidere, 
helsesøstre ol. Skolene må gis rom for å jobbe med en positiv vinkling når det gjelder det 
psykososiale læringsmiljøet. En positiv vinkling som fokuserer på sosial kompetanse, 
vennskap og selvoppfatning hos de unge vil kunne skape skolemotivasjon og således danne 
grunnlag for utvikling og økte muligheter for den enkelte elev.  
 
 

 

Med vennlig hilsen/Best regards 
  
Trygve Beyer-Olsen 
Politisk rådgiver/Political adviser 
Tlf 916 47 911 
  

      


