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Skolelederforbundets høringssvar - hjemmeundervisning 

Situasjonsbeskrivelsen etter snart 11 måneder med en form for unntakstilstand, gjør at skolene 

forsøker å balansere de ulike krav og forventninger etter beste evne. Det kan i det offentlige 

ordskiftet fremstå som om skolen ønsker et handlingsrom som skal kunne gå bekostning av barns 

rettigheter. Skolelederforbundet vil understreke at vi har den klare oppfatning at når våre 

medlemmer etterspør handlingsrom, er det nettopp for å kunne ivareta barnas rettigheter på best 

mulig måte.  

Skolene balanserer de ulike dilemmaene så godt de kan med de ressursene som er tilgjengelige. For 

mange sårbare elever er det skolen med det sosiale felleskapet der, som er den viktigste arenaen i 

løpet av dagen. Det lages egne kohorter på tvers av alder for å kunne skape et best mulig tilbud når 

ressurssituasjonen er krevende. Selvfølgelig i samarbeid med hjemmene. Vi er derfor svært opptatt 

av at det faktisk gis en mulighet til å løse de utfordringer en står i på lavest mulig nivå.  

Våre ledere står i et stadig dilemma der rettigheter og tilgjengelige ressurser skal balanseres til det 

beste for den enkelte elev, og samtidig ivareta et sikkert arbeidsmiljø for de ansatte. I scenarioer der 

en skole lider pga stort fravær blant lærere, går ikke alltid forpliktelsene opp i forhold til kravene. 

Videre er det slik at også barneskoler vil kunne ha behov for å organisere delvis hjemmeundervisning 

for sine elever, med samme begrunnelser som for ungdomsskoler og vgs. Covid-19 forskriften bør 

derfor gi samme handlingsrom for barneskoler som for ungdomsskoler og vgs.  

Vi ønsker også å fremheve at mange skoler ikke vil ha tilstrekkelig romkapasitet til å gi alle elever 

tilbud på skolen ved rødt nivå. Dette medfører tilbud om hjemmeundervisning, fortrinnsvis til de 

eldste elevene.  

Vi støtter presiseringen/ bestemmelse om at de yngste elevene skal prioriteres for tilbud på skolen! 

Skolelederforbundet støtter en endring hvor skoleeier kan rapportere til statsforvalteren om 

hjemmeundervisning og gi en begrunnelse. Dog er vi opptatt av å fremheve at det er skoleeiers 

ansvar etter opplæringslovens §§13-3e og 13-10 å se til at skolen vurderer om undervisningen er 

tilstrekkelig for å nå målene i læreplanene.  

Tilliten som kommunene normalt er gitt, med tilhørende system for internkontroll etter 

kommunelovens § 25 -1 og tilsyn etter opplæringsloven §14-1 bør også være gyldige under covid-19 

pandemien.  

Det er videre vår vurdering at den ordningen som skisseres vil kunne være svært arbeidskrevende for 

flere ledd i det å innhente underlag for en slik rapportering. En bør derfor sikre at det som 

etterspørres er et minimum (slik at skjemaet og beskrivelsen nå fremstår) og at det ikke skapes 

forventninger om at det skal hentes inn noe om innholdet i opplæringen for 100- vis av elever for å 

dele dette med statsforvalteren.  

Når det gjelder bestemmelsens § 3 b om kritiske samfunnsfunksjoner eller kritiske 

virksomhetsfunksjoner bør det vises til at det er utarbeidet en liste av Regjeringen der det 

fremkommer hvilke grupper som er kritiske samfunnsfunksjoner. Vår erfaring er at dette ikke er 

tilstrekkelig kjent og at det bidrar til unødvendig ekstraarbeid for sektoren.  
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I §3b skrives det videre sitat: «....elever med særlige behov som ikke kan ivaretas når skolen eller 

skolefritidsordningen er stengt eller har redusert åpnings- eller oppholdstid» 

Skolelederforbundet vurderer at når en leser dette i lys av samme paragraf om det som står om «på 

dagtid», at dette bør det omformuleres til «innenfor skole/ SFO sin ordinære åpningstid». Det kan, 

slik det nå står, kunne tolkes som at skolen skal gi tilbud utover ordinært tilbud til denne gruppen av 

elever. 

Skolelederforbundet er opptatt at myndighetene må ha tillit at skolens ledelse kan finne gode 

løsningene lokalt i et godt samarbeid på skolen, med de foresatte og skoleeier. Vi er derfor opptatt at 

det derfor bør være et handlingsrom for rektor som myndighetene gjennom kloke formuleringer 

verner om.  

       
 

Med vennlig hilsen/Best regards 
  
Stig Johannessen /s/ 
Forbundsleder 
  


