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Høringssvar forslag til nye regler om hjemmeopplæring under
korona-pandemien
Det nasjonale utvalget for grunnopplæringen (FUG) har siden
pandemien kom til Norge anerkjent det gode arbeidet som gjøres av
ansatte på skolene i en krevende situasjon.
FUG slutter seg til Barneombudets spørsmål om det er lovhjemmel for
å åpne for hjemmeopplæring med begrunnelsene som foreligger i
høringsnotatet.
FUG vil være en tydelig stemme mot høringsforslaget med følgende
begrunnelser:
-

Elevene har en lovfestet rett til opplæring. Det er ikke barn og
unges beste å stenge ned skolene når det ikke er på grunn av
smittevernhensyn. Vi viser her til opplæringslovens § 2-1 om
rett og plikt til grunnskoleopplæring og barnekonvensjonens
artikler 3 og 12.

-

Elever med behov for ekstra oppfølging vil få et enda større
etterslep. VG sin opprulling av oppfølging av elever med behov
for spesialundervisning viser dette med all tydelighet, se f.eks.
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/JJJwlR/spesialundervisni
ng-null-kontroll-av-tapte-timer og
https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/566OAW/ofre-forcorona-skolen-14026-elever-mistet-undervisning-de-har-kravpaa
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-

Utenforliggende hensyn som økonomi kan bli tungtveiende når
skoleeier skal gjøre sin skjønnsmessige vurdering. FUG følger
Barneombudet i hennes kritikk av at det ikke er noen
tidsavgrensning i forslagets åpning for hjemmeopplæring. Det er
i tillegg skoleeier som skal foreta den skjønnsmessige
vurderingen uten å involvere berørte parter. Andre løsninger bør
vurderes og beslutningen tas i samarbeid med skolens
rådsorgan før en går til et så dramatisk tiltak. Her kan et
alternativ være f.eks. kortere daglig undervisningstid.

-

Forslaget vil med stor sannsynlighet føre til store ulikheter rundt
i landet. Det foreligger ingen veileder for hjemmeskole, slik FUG
etterspurte allerede våren 2020. FUG sin foreldreundersøkelse
fra april 2020 viser at hele 30% av foreldrene svarer at de ikke
har hatt noen form for kontakt med skolen de tre første ukene
med hjemmeundervisning. 14 % har hatt kontakt med skolen
kun via barnet sitt. Kontakten var synkende med stigende alder
på elevene, noe som er bekymringsfullt (47 % hadde hatt
kontakt på 8. – 10. trinn).

-

Det er ikke all sårbarhet som skolen kjenner til, f.eks.
vanskelige hjemmeforhold og tilgang til å kunne gjennomføre
opplæring i hjemmet.

-

Modenheten hos elever på 7. trinn er ulik, og hjemmeskole vil
for noen foreldre kreve stor grad av oppfølging av foresatte.
FUG ser det som uaktuelt med hjemmeopplæring før
ungdomstrinnet.

Med vennlig hilsen

Marius Chramer
Leder FUG

Marie Skinstad-Jansen
Nestleder FUG
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