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Landsstyrets beretning for 2-årsperioden 2018-2019  

 

Landsstyrets sammensetning  

Sittende landsstyre, valgt på Knaben i 2017, har bestått av: 

Leder: Trond Setlo   

Nestleder: Elisabeth Mellbye   

Styremedlemmer:  

Jan Rob, Martin Berg, Liv Berit Romtveit, Mette Evensen og Geir Stillingen.   

Varamedlem: Jan Erik Kristensen. 

Bente Iren Myhre ble valgt inn som styremedlem i 2017, men har ikke hatt anledning til å 

møte eller delta. Varamedlem Geir Stillingen har derfor fungert som styremedlem.  

 

Leirskolekjemper takkes av 

På landsmøtet på Knaben gikk æresmedlem Aslak Thorsen og styremedlem Erling Hustad ut 

av landsstyret etter lang tjeneste og stor innsats for Norsk Leirskoleforening. Aslak, som 

hadde gått over i pensjonistenes rekker etter et liv som rektor på Kragerø Maritime leirskole, 

har sittet i styret i til sammen 26 år, hvorav 8 år som nestleder under Stein Rudaa.  

Erling, som hadde gitt seg som rektor og primus motor på Bjørnsund, har bak seg 14 år i 

styret, hvorav 2 år som nestleder.  

Arbeidet Aslak og Erling har nedlagt gjennom alle disse årene har vært viktig for å befeste 

leirskole som del av grunnskoleopplæringen, og av stor betydning for lovfestingen av 

leirskoletilbudet. NLF og Leirskole-Norge takker for innsatsen. 

Sekretariatet: 

Leder har kombinert vervet med hovedansvar for utøvelse av sekretariats-funksjoner. 

Arbeidet er sammensatt med å besvare og følge opp ulike mail- og telefonhenvendelser, 

avtale og gjennomføre politiske møter, delta på høringer og besvare høringer, praktisk 

gjennomføring av styremøter, redaktøransvar for leirskolekatalogen og foreningens 

hjemmeside, samt økonomiansvar i henhold til budsjett.  

Heidi Skogstrand Setlo har utført sekretærarbeid og regnskapsføring.  

Regnskapet er kontrollert og avsluttet av regnskapsfører Jørn Heier.  

   

Landsstyrets arbeid 

Styret har i perioden avholdt 8 styremøter, hvorav 2 på telefon/Skype. Skype har vist seg 

ikke å være så enkel å benytte til gruppesamtaler. 

Landsstyret har mellom styremøtene organisert seg fra sak til sak etter hva som har vært 

hensiktsmessig. Oppfølging av og avgjørelser i flere enkeltsaker har vært delegert til og 

behandlet av leder i samarbeid med en eller flere i styret etter telefon eller mailkontakt. 

Mange spørsmål har blitt drøftet på mail innad i styret. 
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LOVFESTINGEN 

 

Det har vært høy aktivitet også i denne perioden, med flere store og viktige saker på 

dagsorden. Nasjonal sikring av tilbudet har stått i en særstilling. Nå er tilbudet lovfestet! 

(Regelverket for båtbruk på leirskoler har også hatt høy prioritet, og blitt løst inntil videre.) 

  

NLF`s mange møter og oppfølgende samtaler med regjering, Storting og embetsverk har 

vært avgjørende for lovfestings-gjennomslaget. Denne prosessen har vært så viktig, at styret 

i det følgende vil gi en kronologisk redegjørelse for arbeidet. 

Det var overraskende at løsningen kom akkurat i denne Stortingsperioden, men desto 

gledeligere. Regjeringsforhandlingene på Jeløya januar 2018 ble utslagsgivende, der Venstre 

skal ha en stor takk og faktisk æren for at leirskole kom med i hestehandelen med Høyre og 

Frp. (Jfr. møte med Skei Grande i oversikten som følger.) 

 

Granavolden-plattformen et år seinere der Kr.f. gikk inn i regjeringen endret heldigvis ikke på 

leirskolesaken, men påvirket nok ordningens innretning. NLF hadde i den forbindelse et 

møte med Hans Fredrik Grøvan som var enig i at leirskole og Hvite Busser ikke må 

sammenblandes, men uten at det løftet hjalp så mye som ønsket og håpet. 

 

Lovfestingsarbeidet har hatt høyeste prioritet og tatt mye tid. Leirskoleordningens posisjon 

er betydelig sikret gjennom den nye paragraf 13-7b i Opplæringsloven. 

Det følgende er en oppsummering av lovfestingsarbeidet og strategi i siste toårsperiode 

2018/19, og må sees i sammenheng med landsstyrets beretning fra 2016/17 og tidligere.  

Historikken i tidligere Stortingsvedtak viser litt av hvilket politisk maratonløp dette har vært: 

(Sakene ligger som vedlegg i tidligere landsstyreberetninger.) 

 

• Dokument 8:146 S (2014–2015)     

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag til lovfesting av elevenes rett til ett 

leirskoleopphold i løpet av grunnskolen.» 

• Innst. 155 S (2015-2016)  

«Komiteen viser til at det er lange og gode tradisjoner for leirskole i Norge. Leirskole 

er viktig, ikke bare ved at det gir elevene ny kunnskap og unike erfaringer, men også 

ved at et opphold på leirskole bidrar positivt til elevmiljøet og elevenes sosiale 

kompetanse. Komiteen er opptatt av at leirskolene gir gode pedagogiske tilbud som 

det er viktig at elevene får mulighet til å ta del i.» 

• Meld. St. 18 (2015–2016)  

Friluftsliv- Natur som kilde til helse og livskvalitet.  

«K om i t e e n  viser til at ordningen med leirskole gir elevene viktig 

friluftslivskompetanse og unike opplevelser ute i naturen.» 

«K om i t e e n  er positiv til at skoler prioriterer leirskoleopphold, og ønsker at flere 

skoler benytter dette tilbudet.»  

http://www.regjeringen.no/id/STM201520160018000DDDEPIS
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• Stortingsvedtaket 11. februar 2016 (etter Dok-8 forslaget fra Sp og SV) 

«Stortinget ber regjeringen utrede hvordan læreplanene kan bidra til å ivareta at alle 

elever får tilbud om en overnattingstur av flere døgns varighet og med et pedagogisk 

opplegg i tråd med kompetansemål i skolens læreplaner, for eksempel gjennom 

leirskole, studieturer eller andre løsninger i regi av skolen, og komme tilbake til 

Stortinget på egnet måte.»  

• Prop. 1 S (2016–2017) Budsjettmerknad Post 66 Tilskott til leirskoleopplæring 

Vedtak I: «Viss kommunane skal forpliktast til å tilby overnattingsturar, må dette skje 

gjennom ei lovendring og ikkje i læreplanane, fordi det må vere ein heimel for å 

pålegge kommunane oppgåver.» 

Vedtak II: «Departementet har tillit til at den enkelte skoleeigar, skoleleiar og lærar 

finn ein god balanse i slike spørsmål.» 

• Innst. 12 S (2016–2017) og Innst. 19 S(2016/17) 

«Flertallet mener at departementets svar i proposisjonen ikke er et tilfredsstillende 

svar på Stortingets vedtak …».  

«Flertallet mener departementets svar i proposisjonen ikke imøtekommer Stortingets 

intensjon om at alle elever bør få et slikt tilbud.» 

• Prop. 129 S  (2016–2017) 
«Den eksisterende tilskuddsordningen og opplæringslovens § 2-3 er gode insentiver 

for å organisere leirskoleopphold for elevene. Opplæringsloven inneholder imidlertid 
ingen lovhjemmel som gir departementet mulighet til å forplikte kommunene til  å 
tilby leirskole eller andre overnattingsturer i skolens regi til alle elever gjennom en 
forskriftsendring eller en endring i læreplanene. Om kommunene skulle forpliktes til å 
tilby leirskole eller andre overnattingsturer til alle elever, må opplæringsloven 
endres.»  
«Departementet anser anmodningsvedtaket som ivaretatt gjennom denne 
redegjørelsen.» 

• Prop. 1 S (2017–2018) Budsjettmerknad 

«Målet med tilskottsordninga er å stimulere kommunane til å gi alle elevar eit 

leirskoleopphald i løpet av grunnskolen.» 

Opposisjonen peker i proposisjonen nok en gang på manglende oppfølging av 

vedtaket om sikring av leirskoleopphold. 

 

VIDERE ARBEID MED LOVFESTINGEN ETTER SISTE LANDSMØTE 

 

Man. 23. okt. -17   Møte på Stortinget med Trine Skei Grande 

Leder hadde et veldig positivt møte med Skei Grande, som var lyttende og løsningsfokusert. 
Møtet var, sett i ettertid, akkurat så avgjørende som det kjentes rett etterpå. Grande er som vi 

vet positiv til leirskole, som "passer bra inn i Venstres tenkning" som hun sa. 
NLF fokuserte på det uforløste i Stortingets bestilling om å sikre tilbudet, sett opp mot 

embetsverkets svar om at læreplanen ikke kan anvendes uten en lovhjemmel. Med det 

paradokset, var vi enige om behovet for lovfesting. Vi visste ikke da hvor mye hun ville sette 
inn på å få det til, men hun smilte lurt og bekreftet at hun satt i en nøkkelposisjon. I Jeløya-

forhandlingene et par måneder seinere fikk vi svaret; Venstre fikk inn lovfesting av leirskole i 
regjeringsplattformen. 
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01.11.17    NLF`s HØRINGSINNSPILL TIL STATSBUDSJETTET 2018 

i Utdannings- og forskningskomitèen 

  

Leirskoletilbudet 

Det er et nasjonalt mål at alle elever skal få et leirskoleopphold. Sånn er det ikke. Mange barn 

mister tilbudet. Kommuner føler seg tvunget til å kutte. Foreldre presses til å betale. Støy og 

uro tar tid og krefter. Ordningen fungerer ikke i tråd med målsettingen. Årsaken er manglende 

lovhjemmel av et tilbud alle vil ha. 

 

NLF vil peke på 5 forhold:    

1: Post 66 Tilskudd til leirskoleopplæring (Kap 225) 

Dette tilskuddet kommer i tillegg til midlene til reise, kost og losji som ligger i kommunenes 

generelle rammeoverføring. 

Øremerkingen gjennom post 66 er avgjørende for leirskoleordningens eksistens, fordi det 

legger til rette for at vertskommuner for leirskoler kan påta seg leirskoleundervisning for 

andre kommuners elever. (jfr. Opplæringsloven §10-3)  

Tilskuddet er noe for lavt fordi det ikke har fulgt lønnsutviklingen. 

2: Manglende resultat av Stortingets samstemte leirskolevedtak.  

Ved Stortingets behandling av Innst 155S (Lovfesting av leirskoletilbudet) sa saksordfører i 

sin innledning «… det er en samlet komité som ønsker å se på løsninger som sikrer at alle 

elever får tilbud om et leirskoleopphold eller en overnattingstur av flere døgns varighet i 

løpet av grunnskolen.» 

Læreplanen ble deretter enstemmig vedtatt som løsning. Det har ikke blitt gjennomført fordi 

det mangler lovhjemmel. Slik står vedtaket uløst i dag.  

3. Dokumentasjonen som ligger i den nye elektroniske registreringen. 

Det står i budsjettposten: «Rapporteringa frå fylkesmennene gir grunn til å tru at dei fleste, 

men ikkje alle, elevane får eit leirskoleopphald i løpet av grunnskolen.» 

Virkeligheten harmonerer ikke med denne uttalelsen og målsettingen om at alle skal få 

leirskole.  

Den nye elektroniske registreringen dokumenterer at nesten ¼-del ikke får tilbudet, dvs nær 

15.000 barn på mange hundre skoler: 

Et årskull er på ca. 63.000 elever. I 2015 fikk 49 794 elever tilbudet. I 2016 var tallet 48 312. 

Det vil si en ytterligere dokumentert nedgang på 1482 elever det siste året. 

Kuttene svekker sosial utjevning, integrering og likeverd i skoletilbudet. 

4: Den varslede omlegging i forvaltningen av tilskuddet krever at tilbudet lovhjemles. 

Tidligere ble det hevdet at GSI-tallene viste at nær alle elever fikk leirskole eller andre 

overnattingsturer. Nå er det altså dokumentert feil. Det står i budsjettet: «Dei siste åra har det 

òg vore ubrukte midlar på posten som følge av omfanget av søknader. Grepet vil bidra til at 

det framover ikkje blir mindreforbruk på posten, slik at heile løyvinga går til formålet.» 

Det siste er ikke riktig. Det er positivt at regjeringen har et ønske om at tilskuddet i sin helhet 

skal gå til formålet, men det betinger en lovfesting.  
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Grunnen til at det har blitt stående ubrukte midler på posten er nettopp at tusenvis av elever 

ikke får tilbudet, og at det derfor er mange leirskolekutt-kommuner som ikke er 

søknadsberettigede til midlene. Da kan følgelig ikke tilskuddet bli brukt opp!  

Denne situasjonen vil ikke endres gjennom kun en omlegging i utbetalingen, pengene blir 

bare brukt på en gal måte. Det varsles at Udir deretter skal inn og avdekke feilene. Det kan bli 

mer ressurskrevende enn dagens ordning. 

En omlegging som sparer arbeid og kostnadseffektiviserer forvaltningen vil imidlertid være 

mulig dersom tilbudet først blir sikret gjennom lov og forskrift.  

Resultatet blir både mer for pengene og leirskole for alle, i tråd med målsettingen. 

5: Minoritetselevers deltagelse. 

Gjennom å lovfeste tilbudet vil overnattingsturer bli en del av den obligatoriske skolegangen 

for alle, også for minoritetselevene. Det finnes ikke en bedre integreringsarena enn leirskole, å 

leve og lære sammen døgnet rundt en uke. Som obligatorisk tilbud vil det dessuten avdekke 

sosial kontroll.  

Det vil ikke være tilstrekkelig med støttemateriell og språkoversettelser, slik regjeringen 

foreslår i merknaden, selv om det i seg selv er positive tiltak. Bare ved en lovfesting sikres 

tilbudet også for alle minoritetsbarna. 

 

Leirskole bidrar til: 

• Variert læring som imøtekommer skolens læreplaner og kompetansemål, og 

dermed frigjør tid i klasserommet 

• Folkehelse, fysisk aktivitet, styrket selvbilde og livsmestring, som igjen gir grunnlag 

for bedre læring.  

• Miljøbevissthet og bærekraftig utvikling. 

• Den norske friluftslivstradisjonen. 

• Formidling av lokal kultur og norske tradisjoner. 

• Integrering og møter mellom ulike kulturer ved at alle deltar. 

• Forebygge og avdekke sosial kontroll ved at alle deltar. 

• Sosial utjevning, fellesopplevelser i kampen mot barnefattigdom og ulikhet. 

• Klassemiljø, skoletrivsel og motvirke skolefrafall. 

• Samarbeid og sosial kompetanse. 

• Avdekke og forebygge mobbing. 

• Praktisk virkelighetsnær læring. 

 

Norsk leirskoleforening ser fram til videre godt samarbeid om leirskoletilbudet og kvaliteten i 

det, og vil med dette anmode komitèen om et møte for å drøfte ordningen og en lovfesting.  

 

 

Norsk Leirskoleforening  

v/ Trond Setlo, leder 1.nov. 2017  
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12.12.17:  Innst. 12 S (2017–2018) Statsbudsjettet    (VEDLEGG 1) 

 

Noen sitater fra Utdanningskomitèens merknad til Statsbudsjettet etter høringen: 

«Komiteen mener at alle barn bør få mulighet til å delta på leirskole minst én gang i løpet av 

grunnskolen. 

Elever med leirskoleopplevelser får med seg praktisk erfaring og mestringsopplevelser i 

naturen på en helt annen måte enn hva man får til i en vanlig skolehverdag.»  

«Komiteens medlem fra Venstre mener at den praktiske erfaringen og mestringsopplevelsen 

et leirskoleopphold gir elever, er så viktig at alle elever bør ha rett til å delta 

på leirskole minst én gang i løpet av grunnskolen. 

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Venstre fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen i løpet av våren 2018 fremme et lovforslag der retten 

til leirskoleopphold lovfestes.» 

Denne siste setningen var befriende lesning. Vi så plutselig et reelt håp for gjennombrudd 

tidligere enn antatt, men likevel på høy tid! 

 

 
Des. 2017  NLF`s-innspill til Venstre 
Vi sendte denne påminneren etter det strålende møtet med Trine Skei Grande og Venstres 
budsjettmerknad, men før regjeringsforhandlingene: 
 
Hei  

Vi har med stor glede sett at Venstre nå går inn for lovfesting av leirskole. Det er helt strålende og et 
veldig viktig signal i budsjettmerknaden. 
Det er skuffende at det ikke ble flertall for forslaget i denne omgang, men desto mer gledelig at 

Venstre vil følge opp i det videre nå som regjeringsforhandlinger venter på nyåret. 
En mangeårig kamp for å innfri Stortingets mål om leirskole for alle elever, samtidig som stadig flere 
har blitt rammet av uro og kutt i tilbudet, viser tydelig behovet for en lovhjemmel. 

Den politiske behandlingen i tiden etter Stortingets samstemte votering (11.02.2016) konkluderer med 

det samme. Det er nødvendig med en lovhjemmel for å innfri intensjonen bak det enstemmige vedtaket. 
  

H og Frp er enige i at leirskole er verdifullt og et tilbud som alle bør få, og det burde derfor ikke være 

vanskelig for dem å kunne bli med på en sikring. Når det gjelder deres innvending som handler om 
kommunalt selvstyre, viser de jo selv til at de fleste får tilbudet. En lovfesting blir derfor å sikre en 
allerede etablert kommunal praksis som det har vært unødvendig mye uro og usikkerhet rundt. Det 

blir ikke en ny kommunal oppgave, men derimot en hjelp til å bringe ro og likhet rundt et ønsket tilbud 

som det er bevilget penger til.  
 

Vi registrerer forøvrig med uro regjeringens varsel fra den ferske rapporten om avvikling av 

tilskuddsordninger, publisert nå 19. desember 2017. Denne foreslår at post 66 (kap 225) Tilskudd til 
leirskoleopplæring fjernes. Dette tilskuddet er lønnsmidlene til det fåtall kommuner som påtar seg 

leirskoleundervisningen for andre kommuners elever, og er avgjørende for at noen er villig til å være 

vertskommune for leirskole. Post 66 som øremerket tilskudd er derfor en bærebjelke i hele 
leirskoleordningen. Dersom man ikke har inngående kjennskap til mekanismene bak dette tilskuddet, 
kan det se ut som det spres jevnt ut over alle landets kommuner fordi det er hver enkelt kommune som 

gjør krav på og får pengene. Det som ikke framkommer, er at det ved bestilling av leirskoleopphold 

inngås en refusjonsavtale som sikrer at tilskuddet går videre til den kommunen som elevene har vært 
på leirskole hos. Dette sikrer at vertskommunene får dekket utgiften på sine leirskolelærere. (Jfr 
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Opplæringsloven §10-3) Med en lovfesting slik Venstre foreslår vil det imidlertid være mulig å 

effektivisere forvaltningen av tilskuddet slik regjeringen ønsker. Uten lovfesting undergraves hele 
leirskolesystemet. (Vi tok også opp denne problematikken i våre 2 høringsinnspill til statsbudsjettet, i 

både Kommunalkomitèen og i Utdanningskomitèen.) 

 
Takk igjen for viktig drahjelp med elevenes leirskoletilbud.  
Med vennlig hilsen 

Norsk Leirskoleforening v/ Trond Setlo 

 
------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
10.01.18  Samtale med Jenny Klinge (Sp) angående oppfølging av Utd.komitèens merknad. 

 
 
14. jan. -18   Vendepunktet 

 
Regjeringserklæringen på Jeløya der Venstre går inn i regjering med Høyre og Frp.  

Der står det: 

«Regjeringen vil LOVFESTE RETTEN TIL ET LEIRSKOLEOPPHOLD I LØPET AV 

GRUNNSKOLEN» 

Med denne korte setningen på s. 58 i Jeløya-plattformen, inngikk plutselig de to største 

motstanderne av lovfesting i et regjeringsflertall for lovfesting! En god hestehandel kan det 

kalles. 

Nå ble styrets hovedfokus å sørge for at dette punktet, av en lang rekke, ikke ble stående 

ugjort. Det har skjedd før! Jfr. Soria Moria-erklæringen fra 2005 mellom Ap, Sp og SV, selv 

om den ikke lovet en lovfesting. 

 

15.01.18  

- Hilsen til Iselin Nybø med gratulasjon som nybakt minister og stor takk for 

regjeringserklæringen. Iselin takket tilbake og tipset om Guri Melby som ny nyttig kontakt.  

(Det viste seg å stemme, med Melby som seinere saksordfører i lovfestingen.) 

- Anmodning om møter med V, Ap og SV + Twitter-takkemelding til Skei Grande. 

- Oppfølgende henvendelse ble sendt til regjeringspartiene og Kunnskapsdepartementet, 

men nå uten å være like pågående som før med tanke på å gi den nye 

regjeringskonstellasjonen tid og arbeidsro.  En ny situasjon krevde en ny strategi. 

  

Det var stille en stund mens vi ventet i spenning, og henvendelsen ble etter en tid fulgt opp  

med å etterlyse en konkret framdriftsplan, for at leirskolepunktet ikke skulle bli «glemt». 
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NLF`s videre plan: 

• Vi sjekker med Venstre hva som er avtalt/ hva som ligger i uttalelsen i Jeløya-

plattformen. (Guri Melby er stedfortreder for Trine Skei Grande i UFO-komitèen. 

Avtale er gjort om møte torsd 8. feb. med Tina Shagufta Munir Kornmo som er 

stedfortreder for stedfortreder!) 

• Vi anmoder om møte med KD v/Kunnskapsminister Jan Tore Sanner sammen med 

embetsverket v/avd. dir. Erik Saglie med tanke på innspill til arbeidet med 

lovfestingen. 

• Vi spiller inn til politikere hva som må lovfestes; et fullverdig leirskoletilbud. 

Møteavtale med SV 8. feb.  

Ap melder i sitt medieutspill at de vil lovfeste leirskole.  Snøballen ruller. 

• Møte med Utdanningsforbundet fredag 2. mars. Vi anmoder om møte med FUG.  

 

27.01.18  Møte m FUG som støtter at alle elever skal få tilbud om leirskoleopphold og at 

tilbudet skal være gratis. 

 

02.02.18  Gledelig melding fra KD 

I håp om å få en positiv statusoppdatering før styremøtet denne fredagen, gikk NLF-leder 

innom Kunnskapsdepartementet for en prat med avd.dir. Erik Saglie, en god 

samarbeidspartner gjennom flere år. Han tok imot i ærverdige Kirkegata 18 på en uanmeldt 

samtale i ankomsthallen, og tok med seg to saksbehandlere fra avdelingen.  

Saglie gratulerte smilende, og sa: «Dere har løst den Gordiske knuten. Regjeringserklæringen 

er tydelig og embetsverket starter nå arbeidet med lovfesting av retten til et 

leirskoleopphold.».  

Avdelingsdirektøren ga NLF hyggelig anerkjennelse for «solid målrettet arbeid» og så fram til 

videre godt samarbeid i saken.  

Det ble en særdeles hyggelig statusoppdatering å ta med inn i styremøtet den 

ettermiddagen.   

Videre arbeid 

- Nytt innspill til Helsekomitèen og til opposisjonen på hva regjeringen bør fremme i 

lovfestingssaken; et leirskoleopphold som sikrer friluftsliv- og folkehelseperspektivet, 

varighet på en skoleuke og opphold i et annet miljø. 

08.02.18  Oppfølgingsmøter med: 

- Venstre v/ Tina Shagufta Munir Kornmo 

- SV v/ Mona Fagerås. Vi utarbeider sammen en formulering til skriftlig spørsmål til 

Kunnskapsministeren.  

 

Jan Tore Sanner avgir den 22.01.18 et oppløftende svar på spørsmålet: 
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14.02.18  NLF`s politiske kommentar til Jeløya-avtalen: 

 

ANG. LOVFESTING AV LEIRSKOLE               14.02.18 

Jeløya-avtalen 2018 slår fast at:  

«Regjeringen vil lovfeste retten til et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen." 

Det er en etterlengtet og gledelig avgjørelse, viktig for mangfoldet i grunnskolen og elevenes 

opplæringstilbud.  

De overordnede kjennetegn ved leirskoleopphold er:| 

1. Bruk av naturen som læringsarena 

2. Varighet på en skoleuke 
3. Opphold i et annet naturmiljø 

4. Alle deltar 

Disse kjennetegnene, og rammebetingelsene, er avgjørende å sikre i kommende lovfesting,  

for å ivareta leirskoleidèens overordnede mål på områder som: 
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Folkehelse, Miljø og bærekraftig utvikling, Integrering, Sosial utjevning, Kulturformidling og 

Fellesopplevelser og klassemiljø 

- Naturopplevelser er livsnerven i leirskolepedagogikken. Leirskole handler om å benytte naturen som 

arena for læring og mestring. 

- Varigheten mandag til fredag er avgjørende for utbyttet. Fem sammenhengende dager gir unike 

muligheter for dybdelæring; tid til varierte opplevelser, ro, refleksjon og forståelse.  

- Ukesopphold tilrettelegger for å reise til et annet miljø enn hjemme, for å bli kjent med andre deler 

av norsk kultur og natur, for å skjerpe sanser og stimulere nysgjerrighet gjennom nye utfordringer.  

- Leirskoleopphold som obligatorisk del av skoleløpet tilrettelegger for at alle i hvert årskull får 

tilbudet, uavhengig av bakgrunn og erfaring. Det å bo og leve sammen og løse oppgaver i samarbeid, 

på tvers av sosiale lag og etnisk opprinnelse, gir verdifull læring og varige minner. 

  

Bemannet eller ubemannet leirskole 

Leirskoletilbudet kan imøtekommes både gjennom bemannet og ubemannet leirskole.  

De fleste velger å legge oppholdet til en bemannet leirskole. Det betyr at klassen reiser til et sted med 

et gjennomarbeidet pedagogisk opplegg styrt av lokale kommunalt ansatte leirskolelærere (Jfr. 

Opplæringsloven §10-3). 

Ved ubemannet leirskole er det skolens medfølgende lærere som har ansvaret for det pedagogiske 

opplegget og undervisningen. 

Leirskoleforskrift knyttet til lovhjemmelen 

Det er behov for å gjeninnføre en forskrift for leirskolevirksomhet for å sikre kvaliteten i tilbudet, 

sikkerheten til elevene og avklare ansvarsforholdene i driften.  

Vi ser fram til et godt samarbeid i lovfestingsprosessen, til beste for tilbudet til elevene. 

Leirskoleopphold skal bidra til: (15 punkter oversendt.) 

Disse elementene gjør leirskoleopplevelsen til en del av den norske folkesjela. Tilbudet utviklet 

gjennom 50 år vil nå bli sikret for alle, som del av vår felles identitet. Det fremmer tilhørighet og 

integrering. 

 

Mvh Norsk Leirskoleforening  

v/ styreleder Trond Setlo 

 

27.02.18  Samtale med Utdanningsdirektoratet angående deres overtagelse og 

håndtering av refusjonsordningen 

02.03.18  - Møte med Rikke Høistad Sjøberg (H) (Sanners statssekretær) og avd.dir. Erik 

Saglie (Liv Berit og Trond) 

- Møte med Utdanningsforbundet. Deres landsmøtevedtak står fast og 

forbundet støtter NLF`s syn i lovfestingssaken. 

15.04.18  Notat angående endring i refusjonsordningen. 

 

08.05.18  Uttalelse fra helseministeren  på vår henvendelse som støtter NLF`s syn. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

06.07.18  Samtale med avd.dir. Saglie (Lovfestingsprosessen + Sdir båtsak/søknader.) 

20.08.18 Samtale med Erik Saglie ang. regjeringskrisa rundt Listhaug-bråket og evt. 

konsekvens for lovfestingsprosessen.   

24.08.18  Samtale m avd.dir. Saglie som bekrefter at den igangsatte 

lovfestingssprosessen er i rute i Kunnskapsdepartementet. 

17.09.18 Telefon fra Rikke H Sjøberg (Sanners statssekretær) 
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Statssekretæren ringer for å forhåndsvarsle om at noe i lovforslaget bryter med våre innspill; 

At det innstilles på fortsatt 3 døgns opphold og på at det skal være mulig med andre typer 

overnattingsturer.  

Sjøberg redegjør for regjeringens vurderinger bak dette, med den velkjente 

argumentasjonen «lokal handlefrihet og tillit til kommunene». (Det som ikke fungerer og 

som er årsaken til at lovfestingen må til.) Hun bekrefter å kjenne NLF`s syn og henviser til 

høringen der «regjeringen regner med et fyldig og godt svar fra NLF». 

21.09.2018 Høringen til lovfestingssaken offentliggjøres.   (VEDLEGG 2) 

Leirskole i media. Pressemelding fra KD 

Høringen er interessant lesing. Her ser vi hvordan regjeringen tenker og hva vi ble 

forhåndsvarslet på. I denne ligger det føringer som regjeringspartiene har forhandlet seg 

fram til på kammerset, og som de har avtalt å stå fast på. Det viser seg til slutt å stemme. 

 

24.09.18  Dialogmøte med Helsedepartementet, Kunnskapsdepartementet og 

Utdanningsdirektoratet angående handlingsplan for fysisk aktivitet i skolen. NLF legger fram 

leirskoletilbudets betydning for stimulering til fysisk aktivitet og friluftsliv.  

     

23.10.18  Statsbudsjettet 2019  

NLF får plass i to høringer, og legger fram sine innspill i Kommunal- og forvaltningskomitèen 

og i Utdannings- og forskningskomitèen.  

Innspillene har samme hovedbudskap, men er noe ulike i form og argumentasjone for å 

tilpasses komitèens ansvarsområder. Vi takker i begge høringer for lovfestingen, men 

fokuserer igjen på svakheter i regjeringens høringsforslag. Denne gikk til 

Utdanningskomitèen: 

 

Høringsinnspill til Statsbudsjettet 2019 fra Norsk Leirskoleforening 

 Til Utdannings- og forskningskomitèen 

LOVFESTING AV ELEVENES LEIRSKOLETILBUD – HVA og HVORDAN 

Tusen takk for et langt skritt i retning av å sikre leirskoletilbudet. I Jeløya-avtalen står det: 

«Regjeringen vil lovfeste retten til et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen."  

Saken er nå lagt ut på høring, og vi håper på et godt tverrpolitisk vedtak. 

 

FINANSIERING NÅ OG ETTER KOMMENDE LOVFESTING: 

Post 66 i kap 225 «Tilskudd til leirskoleopplæring» må beholdes for å sikre at det mindretall 

kommuner som tilbyr leirskole for resten av landet får dekket sine pedagogiske kostnader. Dersom 

denne refusjonsgarantien skal fjernes, må leirskolens undervisningspersonale lønnes av staten eller 

sikres på annen måte.  

Midlene til elevenes reise og opphold ligger i innbyggertilskuddet. Det må være tilstrekkelig slik at 

gratisprinsippet overholdes og kommunene ikke presses til å velge kortere amputerte tilbud. 
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NÅ ER DET VIKTIG AT DET ER LEIRSKOLETILBUDET OG LEIRSKOLENS KVALITETER 

SOM LOVFESTES: 

 

• FRILUFTSLIV 

• FEM SAMMENHENGENDE SKOLEDAGER I ET NYTT MILJØ 

• MILJØ/BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

 

Takken for en lovfesting kommer på vegne av tusenvis av elever som nå slipper kutt og usikkerhet 

rundt et verdifullt tilbud. Alle får delta og får de samme opplevelsene, på like vilkår, uavhengig av 

familiebakgrunn, tradisjon, etnisk opprinnelse, sosiale lag eller funksjonshemning.  

Det er en lenge etterlengtet og gledelig lovfesting, viktig for mangfoldet i elevenes opplæringstilbud 

og viktig for Norge i flere ulike perspektiver; folkehelse - fysisk og psykisk, integrering, sosial 

utjevning, miljøbevissthet og bærekraftig utvikling, skoletrivsel, klasse- og læringsmiljø, forebygge 

mobbing og skolefrafall, fremme selvbilde, sosial kompetanse og livsmestring.  

HVA:  

For at det er disse verdiene som sikres alle elever gjennom kommende lovfesting, er rammene som 

settes helt avgjørende. Vi vil særlig peke på følgende forhold: 

1. Bruk av naturen som læringsarena, med variert friluftsliv som gjennomgående tema. Uten 

natur og friluftsliv er det ikke leirskole, og ikke dets mange kvaliteter som sikres. 

 

2. Varighet på en sammenhengende skoleuke, mandag til fredag, er avgjørende for å få fullt 

utbytte av tilbudet. Kortere turer gir et amputert tilbud og mindre dybdelæring.  

 

3. Opphold i et annet miljø, «langt» fra familien, men i trygge rammer og med god hjelp gir 

livsmestring og styrker selvbildet. 

 

4. Møtet med lærere og elever fra andre skoler er en viktig rammefaktor, det å bo- og leve tett 

sammen, ta hensyn, forebygge fremmedfrykt og fordommer, utvikle forståelse og toleranse, 

nye vennskap på tvers av kulturer, en annerledes sosial trening som gir sosial kompetanse.  

 
Tilbudet som bør sikres kan være opphold ved bemannet leirskole, (som vi i Norsk Leirskoleforening 

representerer), men også gjennom selvhushold på ubemannet leirskole. Skolene står fritt til å velge, 

men det må være kjennetegnene nevnt over som sikres.  

 

HVORDAN: 

Høringsforslaget fra regjeringen er viktig og bra, men har noen unødvendige svakheter: 

• Det sikrer ikke naturen som læringsarena, ikke varigheten på en skoleuke og ikke samværet 

mellom elever fra forskjellige skoler.  

Forslaget åpner tvert om for andre typer overnattingsturer, for alternative lokale, kortere og 

amputerte tilbud.  

Vi ber om at det er kvalitetene ved leirskoleidèen som sikres. 

• For å sikre både pedagogisk kvalitet og sikkerhet i tilbudet, og god bruk av offentlige midler, 

er det viktig å gjeninnføre den tidligere forskriften for leirskolevirksomhet. Det er nødvendig 

for å unngå useriøse aktører med ensidig profitt som drivkraft, og for ryddige ansvarsforhold. 

• Det er viktig å beholde Opplæringslovens §10-3 som sikrer leirskolens pedagogiske 

kompetanse. 

•  

 

Norsk Leirskoleforening 

v/ Trond Setlo, leder 

 

Tillegg til statsbudsjettets høringsinnspill:  (VEDLEGG 3) 
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26.11.18    Notat til alle partier med NLF`s syn på svakhetene i regjeringens 

høringsforslag. 

27.11.18  Møte med Erlend Larsen (Høyre) om fullverdig leirskoletilbud.  

27.11.18  Møte med Guri Melby, Saksordfører Venstre, angående høringen (Avtalte 

samtidig å oversende vår bekymringsmelding for stans i båtbruk på leirskoler.) 

27.11.18  Møte med Marit Knudsdatter Strand (Sp) og politisk rådgiver Vanja for å få 

opposisjonen til å fremme NLF`s forslag til lovtekst. 

04.12.18  Møte med Kent Gudmundsen (H). Det bekreftes at ordlyden i lovteksten er for 

å imøtekomme Kr.f. på Hvite busser-tilbudet som del av en handlingsplan mot 

antisemittisme.  

NLF ber om møte med Hans Fredrik Grøvan, en nøkkelperson i Kr.f. 

 

29.12.18 NLF avgir sitt høringssvar:       (VEDLEGG 4)  
 

LOVFESTING AV ET LEIRSKOLEOPPHOLD –  

HØRINGSVAR FRA NORSK LEIRSKOLEFORENING            

NLF takker i sitt høringssvar for at tilbudet nå blir lovfestet, og peker samtidig på svakheter i 

det regjeringen legger fram.  

Det gledelige er at leirskoleopphold ikke lenger kan settes på kommunens kuttliste.  

Det uheldige er at det åpnes for andre typer skoleturer på 3 overnattinger. Det betyr at 

elever fortsatt kan oppleve ikke å få et fullverdig leirskoleopphold.   

Andre forhold NLF påpeker som negativt, er at friskoler ikke omfattes av loven og at det 

øremerkede tilskuddet skal innlemmes i kommunenes rammeoverføring. 

I vårt 14 sider lange svar, argumenterer NLF for sitt syn basert på kunnskap og erfaring.    

Høringen om lovfesting av leirskole 
 

Omkring 90 høringssvar kom inn. Det var massiv støtte til saken, bortsett fra to som skilte 

seg ut; Dyrkolbotn leirskole og KS gikk imot lovfesting.  

 

Dyrkolbotn-saken 

Dyrkolbotn sendte inn et eget svar rett før høringsfristen som gikk direkte på tvers av 

foreningens felles høringssvar. Dette måtte følges opp som egen sak i landsstyret. Det var 

tidkrevende og uheldig for styrets arbeid i en sak enstemmig vedtatt av medlemmene på 

både siste og tidligere landsmøter. Dyrkolbotn har ikke tidligere tatt opp eller lagt fram sitt 

syn for styret eller landsmøtet. Dessverre lyktes det ikke å få forståelse for å stå samlet utad, 

eller å respektere landsmøtets vedtak og handlingsplan i tråd med NLF`s vedtekter. (Jfr. § 

11.2). Vi har og skal ha stor takhøyde i foreningen, men det er gjennom gode interne 

diskusjoner og vedtak fattet av landsmøtet at vi best kan fremme leirskolesaker. 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-opplaringsloven-og-friskoleloven-leirskole-og-skolebytte-i-videregaende-opplaring/id2611029/
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Finansieringen 

Flere av høringsuttalelsene krever fullfinansiering ved en lovfesting.  

Finansieringen er ikke NLF`s ansvar eller hovedanliggende i denne omgang. Når lovfestingen 

er på plass, kan vi følge opp det i støtten til kommunene ved framtidige budsjetthøringer. 

 

23.01.19  Møte på Stortinget med Hans Fredrik Grøvan. (I Kr.f-lands splitter nye 

kontorfløy var det en rar spent og blandet stemning, rett etter partiets interne 

strid som endte med Ropstads-Kr.f. inn i regjering og Hareides-Kr.f. ut i et 

splittet parti på Granavolden.) 

Det ble en positiv samtale. Kr.f. er enig i at Hvite Busser ikke må 

sammenblandes med leirskole. (I ettertid har det vist seg at det dessverre 

skjedde.) (Båtsaken ble også denne gang tatt opp.)  

24.01.19  Møte i Kunnskapsdepartementet (Martin Berg og Trond Setlo) med ny avd.dir. 

Kristin Ryan og saksbehandler for lovfestingen Andreas Rakli fra juridisk avd. 

(Dessverre hadde vår gode kontakt, avd.dir. Erik Saglie, gått over til 

lederstilling i et annet departement.) KD var interessert lyttende, men klare på 

at styringen ligger politisk hos regjeringspartiene.  

 
Vi fortsetter arbeidet med å påvirke og søke støtte hos regjeringspartiene. Proposisjonen 
skal rundt i de ulike departementene for innvendinger/godkjenning. Det er her slaget står 
om endelig ordlyd i lovfestingen. Det som blir resultatet i denne prosessen vil i realiteten bli 
en formalitet i Stortingsvoteringen for flertallsregjeringen.  
Det er bare Frp vi ikke har møtt i høringsperioden. Møtene med H, V og Krf har vært positive. 
Vi anmoder på nytt om møte med komitè-leder Roy Steffensen (Frp). 
  
13.03.2019  Innspill til Jonas G Støre om fullverdig leirskole ifm Folkehelseseminar. 

14.03 2019 Møte (Elisabeth Mellbye og Trond Setlo) m Rikke Sjøberg, Tine Arnesen og 

Andreas Rakli (juridisk avd.) Vi gjentar og argumenterer for vårt syn. Leirskole 

skal lovfestes, og det er vi veldig glade for, men vi er spente på hva som ligger 

i begrepet «annen overnattingstur».  

10.04.2019  Proposisjon 88 L (2018-2019)      (VEDLEGG 5) 
Forslag til lovendring fra regjeringen:     

Prop. 88 L (2018–2019) 

Endringar i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. 

(samleproposisjon) 

Tilråding frå Kunnskapsdepartementet 10. april 2019, godkjend i statsråd same dagen. 

(Regjeringa Solberg) 

Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) 
Proposisjonen omfattar forslag om plikt til å tilby skoletur med overnatting, om skolebyte for 
elevar i vidaregåande opplæring, om rett til opplæring i kvensk, om samansetjing av 
fylkeskommunale opplæringsnemnder, om politiattest i vidaregåande opplæring m.m. 
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De av proposisjonens 20 sider som omhandler leirskolesaken er et av de viktigste politiske 

dokumentene i NLF`s 50-årige historie. Kongen stadfester at Stortinget endrer 

Opplæringslova til å lovfeste leirskoletilbudet. Ikke verst, eller rettere sagt; helt fantastisk!  

Proposisjonen er mye lik høringsforslaget, og det er gjeldende politiske føringer som nå 

videreføres i lovs form. Det er en stor seier og mer enn fullt gjennomslag fra der vi var for 

bare få år tilbake i kampen for å sikre tilbudet. For 4-5 år siden var den optimistiske 

forhåpningen å få leirskole inn i læreplanen som en pedagogisk metode. En endring av 

Opplæringsloven ble av de fleste sett på som urealistisk. 

  

Underveis i prosessen har vi lagt lista stadig høyere mot å instruere kommunene på vår 

definisjon av et «fullverdig leirskoleopphold», en hel skoleuke i et nytt miljø og med naturen 

som læringsarena. Selv om dette fortsatt er den politiske intensjonen bak lovfestingen, har 

ikke regjeringen villet legge så avgrensede føringer for kommunenes plikt. Regjeringen 

holder åpent at skoler også skal kunne velge andre typer overnattingsturer, med 3 døgn som 

tilstrekkelig varighet, som tidligere. Det er fortsatt krav om sammenhengende overnattinger. 

Dette har i mange år vært rammen for det øremerkede tilskuddet til leirskoleopplæring, post 

66, føringer som har lagt grunnlaget for at omkring 50.000 barn årlig har vært på en ukes 

leirskoleopphold. Nå blir det slutt på truslene om kutt, og nå vil mange av de resterende 

13.000 som har stått utenfor tilbudet også få tilbud om leirskole.   

 

Lovteksten i proposisjonen lyder: 

§ 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur  

Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller 

annan skoletur med minst tre overnattingar. 

 

Dette var i hovedsak som forventet, selv om møter med Venstre, Kr.f. og Høyre i perioden 

etter høringen ga grunn til en viss forhåpning om å få endret ordlyden til: 

«….leirskoleopphold eller tilsvarende skoletur….» 

 

Ordlyden sammenlignet med høringen er noe forenklet. Føringer angående innhold er tatt 

bort. Lovteksten i høringen var: 

«Kommunen skal tilby elevane eit leirskoleopphald eller ein annan skoletur med  
minst tre overnattinger som del av grunnskoleopplæringa. Somme av aktivitetane på 
leirskolen eller turen skal vere opplæring. Det skal gis opplæring av eit omfang som  
tilsvarar det elevane ville ha fått dersom dei i staden hadde vore på skolen.» 

 

Vi pekte i vårt høringssvar på at leirskoleopplæringen er en del av grunnskoleopplæringen, i 

tråd med gjeldende lovverk og læreplaner, og at denne siste delen av lovteksten er 

unødvendig. I proposisjonen står det: «Endringane frå høyringa inneber inga 

realitetsendring, men er berre ei forenkling av lovteksten. Å vise til  at skoleturen skal vere ein 

del av grunnskoleopplæringa, vil vere tilstrekkeleg til å sikre at turen skal ha eit fagleg 

innhald i samsvar med læreplanverket.» 

Proposisjonen slår fast at: «Leirskolen skal vere ein del av grunnskoleopplæringa og må 

derfor vere i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dette inneber blant anna at 

skolane må rette seg etter verdigrunnlaget i den generelle delen av læreplanen og 
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kompetansemåla som er fastsette i læreplanane for fag, og at dei må oppfylle minstekrava i 

fag- og timefordelinga.» 

 

Vi påpekte også at dagens krav i tilkuddsordningen om 5,5 timer undervisning pr dag i 

praksis ikke er mulig å overholde, men at samlet undervisningstimetall ila oppholdet likevel 

ligger innenfor normen. I proposisjonen står det: «Departementet har komme til at det er lite 

tenleg å lovfeste vilkår om omfanget av opplæringa per dag på leirskolen eller skoleturen.» 

 

Det er ikke noe i proposisjonen som signalisere endringer i nåværende §2-3 eller  

§10-3. Det er bra. Det betyr at leirskole får forankring i 3 ulike paragrafer i Opplæringsloven, 

inkludert den nye §13-7b 

 

 

23.05.2019  Møte (Elisabeth Mellbye og Trond Setlo) på Stortinget med Venstre v/ Naomi 

Røkkum (vara for Guri Melby) og rådgiver Monica Tjelmeland, og Høyre ved 

Kent Gudmundsen.        (VEDLEGG 6)

  

 

 

28.05.2019  Innstilling 298 L (2018-2019)      (VEDLEGG 7) 

Innstilling til lovendring fra Utdannings- og forskningskomitèen 

Ap, SV og Sp fremmer forslaget NLF har lagt fram som èn mulig løsning:  

«Kommunen skal tilby elevane eit leirskuleopphald eller eit tilsvarande 

opphald». 

Regjeringen holder fast ved det som skal bli den endelige ordlyden, og utgjør 

sammen med støttepartiene Venstre og Kr.f. flertall for det. 

 

• Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i 
opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. 
(samleproposisjon)  
Innst. 298 L (2018–2019) 

• Kildedok: Prop. 88 L (2018–2019) 
• Utgiver: Utdannings- og forskningskomiteen  

Innhold 

• Sammendrag 

• Komiteens merknader 

• Forslag fra mindretall 

• Komiteens tilråding 
 

  

http://www.regjeringen.no/id/PRP201820190088000DDDEPIS
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-298l/#m1
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-298l/#m2
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-298l/#m3
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-298l/#m4
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Til Stortinget 

Sammendrag 

Kunnskapsdepartementet legg i Prop. 88 L (2018–2019) fram forslag til fleire endringar 
i opplæringslova, i folkehøgskolelova og i friskolelova. 

Plikt til å tilby leirskoleopphald 

Departementet foreslår å lovfeste ei plikt for kommunar til å tilby leirskoleopphald eller 
annan skoletur med overnatting for elevar i grunnskolen. Leirskoleopphaldet eller 
skoleturen skal ha ei lengd på minst tre overnattingar i samanheng. Det skal vere ein del 
av grunnskoleopplæringa og må derfor vere i samsvar med Læreplanverket for 
Kunnskapsløftet. 

Eit klart fleirtal av dei som har gitt høyringssvar støttar forslaget frå departementet, 
men det er fleire som føreset at kommunane blir kompensert fullt ut økonomisk for den 
plikta dei blir pålagde. I vurderinga av dei økonomiske og administrative konsekvensane 
av forslaget viser departementet til at ved innføringa av gratisprinsippet i grunnskolen i 
2002 blei kommunane kompenserte for utgifter til leirskoleopphald. Midlane som blei 
lagde inn i rammetilskotet, la til rette for at kommunane kunne tilby leirskole til alle 
elevar i grunnskolen. Departementet meiner derfor at skolane er kompenserte for desse 
kostnadene i dagens rammetilskot. Departementet foreslår at det øyremerkte tilskotet 
til leirskoleopplæring over kap. 225 på budsjettet til Kunnskapsdepartementet, blir 
innlemma i rammetilskotet til kommunane. Når plikta til å tilby leirskole eller annan 
skoletur blir lovfesta, er det ikkje lenger nødvendig å øyremerkje midlar for å stimulere 
kommunane til å sende elevane på slike turar. 

Komiteens merknader 

K o m i t e e n ,  m e d l e m me ne  f r a  A r b e i d e r pa r t i e t ,  Ma r t i n  H e nr i k s e n ,  Ni na  
S a nd b e r g ,  T o r s t e i n  T v e d t  S o l b e r g  o g  K r i s t i a n  T o r v e ,  f r a  H ø y r e ,  K e nt  
G u d m u nd s e n,  T u r i d  K r i s t e ns e n,  M a r i a nne  S y nne s  o g  M a t h i l d e  
T y b r i ng - G je d d e ,  f r a  F r e m s k r i t t s pa r t i e t ,  C a r l  I .  Ha g e n o g  l e d e re n R o y  
S t e f f e ns e n,  f r a  S e nt e r pa r t i e t ,  M a r i t  A r ns t a d  o g  M a r i t  K nu t s d a t t e r  
S t r a nd ,  f r a  S o s i a l i s t i s k  V e ns t r e pa r t i ,  M o na  F ag e r å s ,  f r a  V e ns t r e ,  G u r i  
M e l b y ,  o g  f r a  K r i s t e l i g  F o lk e pa r t i ,  H a ns  F r e d r i k  G r ø v a n , viser til Prop. 88 
L (2018–2019) om endringer i opplæringsloven, folkehøyskoleloven, friskoleloven m.m. 

Plikt til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting 

K o m i t e e n  viser til at regjeringen foreslår å lovfeste en plikt for kommunene til å tilby 
et leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting for elevene i grunnskolen. 
Leirskoleoppholdet eller skoleturen skal være en del av grunnskoleopplæringen og 
inkludere minst tre overnattinger. K o m i t e e n  viser til at en av fem elever ikke får 
tilbud om å dra på leirskole eller skoletur med overnatting, og mener det er viktig å sikre 
at alle barn får tilbud om dette. 
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K o m i t e e n  viser til at elevene har rett til å få opplæring uten å måtte betale for den, og 
mener derfor det er viktig at det legges opp til at tilbudet om leirskole eller skoletur skal 
være gratis på linje med all opplæring i skolen. K o m i te e n  viser til at skolene fortsatt 
vil ha ansvar for å organisere leirskolen, og det er stort rom for lokale variasjoner. Alle 
barn skal imidlertid få et tilbud, og turene må planlegges i samarbeid med elever og 
foreldre slik at ulike hensyn kan ivaretas. 

K o m i t e e ns  f l e r t a l l ,  m e d l e m me ne  f r a  H ø y r e ,  F r e m sk r i t t s pa r t i e t ,  
V e ns t r e  o g  K r i s t e l i g  F ol ke pa r t i , mener at ordningen med leirskole gir elevene 
viktig friluftslivskompetanse og unike opplevelser ute i naturen. Alle barn og unge bør få 
erfaring med friluftsliv og lære å ferdes i naturen på en trygg og miljøvennlig måte. Det 
legger grunnlag for gode naturopplevelser og god helse gjennom hele livet. Skolen er en 
viktig arena for opplæring i friluftsliv for alle, fordi man der når alle uansett 
familiebakgrunn. Undervisning ute i naturen og nærmiljøet kan øke læringsutbyttet i 
skolen. Ved å ta i bruk naturen som klasserom lærer elevene bedre og er mer i aktivitet i 
løpet av skoledagen. F l e r t al le t  mener det er viktig at skoler som velger en annen 
skoletur enn leirskole, sikrer et pedagogisk tilbud med opplevelser som bidrar til å øke 
læringsutbyttet i skolen. 

F l e r t al l e t  mener at det er viktig at leirskolen eller skoleturen er sammenhengende, og 
inkluderer flere overnattinger. For noen vil en overnattingstur uten foreldre være en ny 
og viktig mestringsopplevelse. Overnattingsturen vil også kunne bidra til å styrke 
samholdet i elevgruppen. I henhold til lovforslaget må oppholdet inkludere minst tre 
overnattinger, mens det for mange skoler vil være mer naturlig med en hel 
skoleuke. F l e r ta l le t  mener det må være opp til den enkelte skole og kommune å 
vurdere hva som er mest hensiktsmessig, men at det er naturlig å følge 
utviklingen. F l er t a l l e t  foreslår derfor at det vurderes om rapportering i GSI av 
leirskoleopphold/skoletur kan endres fra å melde fra om turen er planlagt gjennomført, 
til å oppgi om turen skal inkludere/har inkludert tre, fire eller flere overnattinger. 

F l e r t al l e t  bemerker at departementet i proposisjonen presiserer at det bør være et 
krav om at overnattingene gjøres i sammenheng. I forslaget til lovtekst er imidlertid 
dette ikke eksplisitt inntatt. F l e r t a l l e t  mener det bør presiseres i lovteksten at 
overnattingene skal skje i sammenheng. 

F l e r t al l e t  fremmer derfor følgende forslag: 
«I opplæringslova skal ny § 13-7 b lyde: 
 
§ 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur 
Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald 
eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.» 

K o m i t e e ns  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r pa r ti e t ,  S e nt e r pa r t i e t  o g  
S o s i a l i s t i s k  V e ns t r e pa r t i  viser til Representantforslag 8:146 S (2014–2015) fra 
Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet der regjeringen ble bedt om å fremme forslag 
til lovfesting av elevenes rett til ett leirskoleopphold i løpet av grunnskolen. Dette blei 
nedstemt, men intensjonen i forslaget ble til dels ivaretatt i anmodningsvedtak nr. 479 
som en enstemmig komité støttet. Det gikk ut på å be regjeringen utrede hvordan 
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læreplanen i stedet kunne bidra til å ivareta at alle elever fikk tilbud om en 
overnattingstur av flere dagers varighet og med et pedagogisk opplegg i tråd med 
kompetansemål i skolens læreplaner, for eksempel gjennom leirskole, studieturer eller 
andre løsninger i regi av skolen. Siden den gang har den høyreledede regjeringen ved 
flere anledninger forsøkt å utkvittere anmodningsvedtaket uten å finne løsninger som 
ivaretok stortingsflertallets vilje. I den forbindelse viser d i s s e  m e d l e m m e r  til 
merknad fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre i Innst. 
12 S (2016–2017) der de konstaterer at departementet verken har utredet eller på 
annen måte forklarte hvordan læreplaner kunne bidra til å nå dette målet, men at det i 
stedet ble slått fast at å bruke læreplaner som virkemiddel ville være i strid med 
metodefriheten, og at videre utredning på denne bakgrunn ble avvist. D i s s e  
m e d l e m m e r  mener dette vitner om dårlig politisk håndverk og en uakseptabel 
trenering i oppfølgingen av anmodningsvedtak fra Stortinget. 

D i s s e  m e d l e m m e r  vil videre vise til at flere av høringsinstansene som uttalte seg om 
Kunnskapsdepartementets høringsforslag, er kritiske til at regjeringens lovforslag åpner 
for at loven skal gjelde andre og kortere skoleturer uten denne grunnleggende 
leirskolerammen. Norsk leirskoleforening mener at dette utvanner leirskolebegrepet, og 
kan føre til at noen kommuner velger andre skoleturer enn et leirskoleopphold på en 
bemannet eller ubemannet leirskole for å spare penger. D i s s e  m e d l e m m e r  deler 
denne bekymringen, og viser til følgende fra Utdanningsforbundets høringsuttalelse: 

«Å legge til rette for eit leirskuleopphald eller tilsvarande for elevane betyr ikkje at andre 
typar turar er utelukka. Desse kan kome i tillegg. Lovteksten bør difor vere: Kommunen 
skal tilby elevane eit leirskuleopphald eller eit tilsvarande opphald.» 

D i s s e  m e d l e m m e r  fremmer derfor følgende forslag: 
«I opplæringslova skal ny § 13-7 b lyde: 
 
Kommunen skal tilby elevane eit leirskuleopphald eller eit tilsvarande opphald.» 

K o m i t e e ns  f l e r t a l l ,  m e d l e m me ne  f r a  H ø y r e ,  F r e m sk r i t t s pa r t i e t ,  
V e ns t r e  o g  K r i s t e l i g  F ol ke pa r t i , viser til at Stortinget tidligere har bedt 
regjeringen utrede tilbud om overnattingstur, mens man nå går enda lenger og sikrer at 
alle elever får tilbud om leirskole eller en annen skoletur over flere dager. Kritikken fra 
opposisjonen fremstår i dette lyset som underlig. 

K o m i t e e ns  m e d l e m m e r  f r a  A r b e i d e r pa r ti e t ,  S e nt e r pa r t i e t  o g  
S o s i a l i s t i s k  V e ns t r e pa r t i  har merket seg at flere høringsinstanser sår tvil om 
kommunene er tilstrekkelig kompensert for de utgifter som følger av en 
lovfesting. D i s s e  m e d l e m m e r  forutsetter at kommunene blir kompensert for økte 
utgifter, og ber regjeringen i samarbeid med KS vurdere behovet for ytterligere 
bevilgninger. 

K o m i t e e ns  m e d l e m m e r  f r a  S e nt e r pa r t i e t  o g  So s i a l i s t i s k  
V e ns t r e pa r t i  fremmer på denne bakgrunn følgende forslag: 
«Stortinget ber regjeringen om å kompensere kommunene for økte utgifter som følger 



21 
 

av en lovfesting av rett til leirskole, og ber regjeringen i samarbeid med KS vurdere 
behovet for ytterligere bevilgninger.» 

Forslag fra mindretall 

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti: 

Forslag 1 

I opplæringslova skal ny § 13-7 b lyde: 
Kommunen skal tilby elevane eit leirskuleopphald eller eit tilsvarande opphald. 

Forslag fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti: 

Forslag 3 

Stortinget ber regjeringen om å kompensere kommunene for økte utgifter som følger av 
en lovfesting av rett til leirskole, og ber regjeringen i samarbeid med KS vurdere behovet 
for ytterligere bevilgninger. 
 

Komiteens tilråding 
Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité, med unntak av opplæringslova § 13-7 
b som blir fremmet av komiteens medlemmer fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og 
Kristelig Folkeparti. 

K o m i t e e n  har for øvrig ingen merknader, viser til proposisjonen og råder Stortinget til 
å gjøre følgende: 
I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa blir desse 
endringane gjorde: 

Ny § 13-7 b skal lyde: 
§ 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur 
Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane 
leirskoleopphald eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng. 

Lova gjeld frå den tid Kongen fastset. Kongen kan setje i kraft dei ulike føresegnene til 
ulik tid. 
 
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 28. mai 2019 

Roy Steffensen Guri Melby 

leder Ordfører  
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STORTINGSDEBATTEN  

04.06.2019  1. gangs behandling av Lovvedtak 68 (2018-2019)   (VEDLEGG 8) 

        

Noen sitater: 

Guri Melby (V) [18:04:21] (ordfører for saken): I dag er det en god dag. Når vi nå skal 
vedta samleproposisjonen som endrer opplæringsloven, folkehøyskoleloven og 
friskoleloven, så betyr det bl.a. at alle barn fra nå av skal få dra på leirskole gratis. I dag er 
dette et tilbud ca. 20 pst. av grunnskoleelevene ikke har. Og jeg vil takke komiteen for det 
gode arbeidet som er lagt ned i forbindelse med denne saken. 

Leirskoleopphold har lange tradisjoner i Norge. Det er en fin måte å lære om natur og 
bærekraft på, å teste ut forskjellige friluftsaktiviteter og å styrke vennskapsbånd på. Å 
overnatte borte i flere netter uten mamma og pappa er også en ny opplevelse for mange 
barn, og det er vanligvis en positiv erfaring fordi det skjer innenfor trygge, lærerike og 
morsomme rammer. De opplevelsene og den læringen barna får med seg på leirskole, kan 
ikke gjenskapes i klasserommet. Det å gjøre barn kjent med og ikke minst trygge i naturen, 
bidrar til mestring, god helse og miljøbevissthet. Og vi vet også at aktive barn lærer bedre. 

Tidligere har det å dra på leirskole vært en betalingsaktivitet mange steder, og dermed er 
det en gruppe barn som har blitt ekskludert, men fra nå av skal leirskoleopplevelsen være 
for alle. Tursekken og soveposen skal pakkes, uavhengig av foreldrenes inntekt. Det betyr 
at det kanskje er noen av de ungene som trenger det aller mest, som nå blir sikret 
muligheten til et leirskoleopphold. 

Torstein Tvedt Solberg (A) [18:10:59]: Det er en stor seier at vi nå endelig får lovfestet 
plikten til et leirskoleopphold. Leirskolen fremmer folkehelse. Den bruker naturen som 
læringsarena. Den fremmer friluftsliv. En får fram tema som klima og miljø. I tillegg er 
leirskole bra for klassemiljøet. Det bidrar til sterkere fellesskap i klasserommet, og et 
miljøskifte gjennom et lengre opphold utenfor skolen er bra at elevene får prøvd, og at 
elevene får vist fram nye ferdigheter. 

Opposisjonen har det er dog en bekymring i forbindelse med forslaget som regjeringen har 
lagt fram, som også deles av Norsk Leirskoleforening, som er redd for at ordlyden i 
lovfestingen kan gi grobunn for en uheldig og ikke tiltenkt utvikling – at vi har en intensjon 
om å styrke leirskolen, men ender opp med å svekke den. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og 
SV vil imøtekomme denne bekymringen fra Leirskoleforeningen og stadfester i vårt forslag 
at vi mener det bør være fire overnattinger, og at en ikke har som intensjon å svekke 
leirskolen og leirskoleoppholdet. Da vil jeg ta opp de forslag som Arbeiderpartiet står bak, 
og i tillegg endre ordlyden i forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV, slik at 
det lyder: 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2019/H264-full/Storting/06/04/Stortinget-20190604-155520.mp4&msid=7741&meid=10270
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2019/H264-full/Storting/06/04/Stortinget-20190604-155520.mp4&msid=8139&meid=10270
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«Kommunen skal tilby elevane eit leirskuleopphald eller eit tilsvarande opphald 
med minst fire overnattingar i samanheng.» 

Presidenten: Representanten Torstein Tvedt Solberg har tatt opp de forslag han refererte 
til. 

Mona Fagerås (SV) [18:20:37]: Å bruke naturen som læringsarena er ypperlig. Et 
leirskoleopphold hvor folkehelse, friluftsaktiviteter og klima og miljø har fokus, er for de 
aller fleste elever en opplevelse de sjelden glemmer. Derfor kan jeg ikke få presisert sterkt 
nok hvor viktig plikten for kommunene til å tilby et leirskoleopphold er. 

Dette trodde jeg det var tverrpolitisk enighet om. Derfor er det veldig skuffende når 
regjeringen kommer med dette etterlengtede lovforslaget, som har vært et kjært barn for 
SV veldig lenge, åpner de for at loven skal gjelde andre og kortere skoleturer – skoleturer! 

I likhet med Norsk Leirskoleforening mener jeg at dette utvanner leirskolebegrepet og kan 
føre til at kommuner velger andre skoleturer heller enn et leirskoleopphold for å spare 
penger. Dette burde det ikke vært åpnet for. 

Norsk Leirskoleforening er med rette bekymret, fordi denne lovteksten åpner for at 
kommunene fortsatt kan frata elever et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen og i stedet 
legge opp til en helt annen tur. Det kan bli en billigvariant som ikke har de kvalitetene som 
et fullverdig leirskoleopphold gir, og som loven er ment skulle sikre alle elever.  

Så har jeg også lagt merke til at flere høringsinstanser sår tvil om kommunene er 
tilstrekkelig kompensert for de utgiftene som følger av en lovfesting. 

Jeg stiller meg derfor selvsagt bak innvendingene, forslagene og innspillene som 
representantene Tvedt Solberg og Arnstad kom med i sine innlegg, og jeg håper statsråden 
i sitt innlegg vil presisere overfor kommunene hvor sterkt dette med plikten er. 

Torstein Tvedt Solberg (A) [18:28:11]: Jeg håper at en samtidig – selv om vi skal 
respektere det lokale handlingsrommet – vil ta bekymringene rundt lovteksten på alvor, og 
at en i hvert fall fra statsrådens side kan bli forsikret om at det først og fremst er 
leirskoleopphold dette vil omhandle. Det er også Stortingets intensjon, slik jeg oppfatter 
det. 

Statsråd Jan Tore Sanner [18:32:45]: Jeg er enig i det aller meste som representanten sa, 
nemlig at leirskoleopphold er bra for elevene. Det er grunnen til at regjeringen nå lovfester 
en plikt for kommunene til å tilby leirskoleopphold eller annen overnattingstur, innenfor de 
rammene som vi har lagt i proposisjonen. Dette mener jeg vi må ha tillit til kommunene og 
til skolene å finne gode løsninger på, og nettopp fordi mange lærere har de gode 
erfaringene som de har, føler jeg meg trygg på at denne plikten kommer til å bli ivaretatt 
på en god måte. 
 
Så vet jeg at Leirskoleforeningen gjerne hadde sett at det var deres primære løsning som 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2019/H264-full/Storting/06/04/Stortinget-20190604-155520.mp4&msid=8717&meid=10270
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2019/H264-full/Storting/06/04/Stortinget-20190604-155520.mp4&msid=9171&meid=10270
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2019/H264-full/Storting/06/04/Stortinget-20190604-155520.mp4&msid=9445&meid=10270
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ble ivaretatt, men vi mener at her må vi også gi et handlingsrom lokalt til å finne de gode 
løsningene. 

Guri Melby (V) [18:40:28]: Jeg vil gjerne komme med noen utfyllende kommentarer når 
det gjelder leirskole. Det har kommet noen kritiske merknader fra opposisjonspartiene på 
forslagets utforming som først og fremst handler om oppholdets lengde – om vi skal kreve 
at det skal være fire overnattinger sammenhengende, eller om det holder å kreve tre, men 
også om vi skal kunne være åpen for at det finnes andre typer turer som kan tilfredsstille 
det behovet som leirskole er ment å oppfylle.  

Først vil jeg si at det å få gjennomslag for gratis lovfestet leirskole for alle, var et viktig 
gjennomslag for Venstre på Jeløya. Det er vi veldig stolt over at vi fikk til, og det har vi 
kjempet for i mange år. Det er veldig viktig å sikre at det ikke lenger er bare 80 pst. av alle 
barna som får dette tilbudet, men 100 pst. 

Jeg synes det er litt synd at en del partier har såpass liten tiltro til norske skoleeiere at man 
tror at ikke de fleste faktisk ønsker å gi alle elevene både et fullverdig leirskoleopphold og 
et opphold som handler om nettopp natur, miljø og friluftsopplevelser. All erfaring tilsier at 
det faktisk er det de ønsker å prioritere når de først prioriterer en sånn type tilbud. 

Jeg mener at det finnes gode argumenter for lokal handlefrihet. Selv var jeg så heldig å bo i 
en kommune som tilbød to leirskoleopphold – et på barneskolen og et på ungdomsskolen. 
Jeg tror – hvis jeg husker riktig – at det ene var på tre netter og det andre var på to netter. 
Da tenker jeg at det var et veldig bra tilbud. Så om jeg ikke fikk fire sammenhengende 
netter, har jeg fått utrolig mange gode opplevelser og veldig mye læring gjennom en sånn 
type tilbud. Så det at vi gir kommunene en viss handlefrihet kan jo mange steder gjøre at 
man får mer enn det vi setter som et minimum. Det må vi også noen ganger huske på. 

Flertallet har sagt at vi ønsker å følge med. Vi ønsker at vi skal følge med på hvor mange 
netter en tilbyr for å se om dette blir et problem. For jeg synes ikke vi skal lage det til noe 
større problem enn det faktisk er. Jeg har tiltro til at skoler og norske kommuner vil tilby 
alle norske barn gode leirskoleopphold over hele landet, og det synes jeg vi skal feire her i 
dag. 

 

STORTINGSVEDTAKET 

11.06.2019  2. gangs behandling av Lovvedtak 68 (2018-2019) ENDELIG VEDTATT 

Ny § 13-7 b skal lyde: 

§ 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur 
Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald 
eller annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng.  

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2019/H264-full/Storting/06/04/Stortinget-20190604-155520.mp4&msid=9908&meid=10270
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2018-2019/vedtak-201819-068/?all=true
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Det avsluttende arbeidet fram mot endelig Stortingsvedtak: 

NLF fulgte opp avtalen med Venstre og Høyre i.f.m. Utdanningskomitèens behandling av 

proposisjon 88L. Vi forsøkte å få kontakt med Frp`s komitèleder Roy Steffensen, men han ga 

ikke tilbakemelding. Som vi den gang mistenkte, så vi i ettertid at saken var avgjort og 

ordlyden fastsatt fra regjeringens side. 

  

Selv om vi ikke fikk flertall for vår ordlyd, er det viktigste at leirskoleopphold nå blir lovfestet 

og ikke lenger kan settes på kuttlista. Det er en historisk seier.  

 

Stortingsdebatten og komitèmerknader viser klart at den politiske intensjonen bak 

lovvedtaket samsvarer fullt med vårt syn; å videreføre den etablerte leirskoletradisjonen 

med fullverdige leirskoleopphold; en skoleuke til et nytt miljø. Det skal vi i tiden framover 

rapportere til Stortinget på. 

 

Nøkkelfaktorer i styrets lovfestings-strategi har vært: 

• Hovedfokus på verdien av tilbudet for elevene. 

• Verdien av leirskoleopphold på samfunnsmessige satsingsområder. 

• Samarbeidsallianser – skaffe eksterne støttespillere. 

• Tverrpolitisk påvirkningsarbeid  

• Særlig fokus på politiske maktposisjoner. 

• Budsjetthøringer med oppfølgingsmøter som særlig viktig arbeid. 

• Samarbeid med embetsverk/forvaltning. 

• Benytte alle anledninger til påvirkning. 

• Opptre tydelig og saklig med argumentasjon tilpasset mottaker. 

• Klar forventning om handling og påpeke tomme løfter/manglende oppfølging. 

 

Takk og takk! 

Styret mener at den strategien som har vært fulgt systematisk og målrettet gjennom flere 

landsstyreperioder, har vært riktig og vellykket.  Vi vil takke hele den store leirskolefamilien 

for engasjert støtte, god drahjelp og masse heia-rop. Det vi nå har fått gjennomslag for, ville 

ikke vært mulig uten et samkjørt og godt lagarbeid. Tusen takk!  

Styret vil takke alle de folkevalgte på Stortinget som ser verdien av leirskole som 

læringsarena. Reisen mot en lovfestingen har bestått i mange gode og konstruktive samtaler 

med barna i fokus. Takk for åpne dører. Vi har hatt gleden av å møte kloke, lyttende og 

modige politikere. Takk for godt samarbeid. Dere har æren for dette historiske 

leirskolevedtaket. Tusen takk! 
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ETTER LOVFESTINGEN 

STATSBUDSJETTET 2020  

Regjeringens varslede avslutning av øremerking til leirskoleopplæring blir bekreftet i 

statsbudsjettet for 2020 

07.10.19 Prop. 1 S (2019–2020)  

Kunnskapsdepartementet 

 

Post 66 Tilskot til skuleturar i samband med handlingsplan mot antisemittisme  

Til og med 2019 gjaldt posten tilskot til leirskule, men frå 2020 blir midlar til leirskule 

innlemma i rammetilskotet til kommunane under kap. 571, post 60, jf. Prop. 1 S 

(2019–2020) for Kommunal- og moderniseringsdepartementet. For nærare omtale av 

lovfesting av plikt for kommunane til å tilby leirskule eller annan skuletur med 

overnatting som del av grunnskuleopplæringa, sjå Prop. 88 L (2018–2019) Endringar 

i opplæringslova, folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (samleproposisjon).  

Frå 2020 gjeld posten tilskot til turar i samband med handlingsplan mot 

antisemittisme. Dette gjeld turar til tidlegare konsentrasjonsleirar frå den andre 

verdskrigen for elevar på 8.–10. trinn og i vidaregåande opplæring. Departementet 

har hausten 2019 fastsett retningslinjer for tilskotet. Den gjeldande handlingsplanen 

mot antisemittisme gjeld for perioden 2016–20. 

 

Mål for 2020 

Målet med tilskotsordninga er å stimulere til at skuleeigarar, skular og foreldregrupper 

organiserer turar til tidlegare konsentrasjonsleirar for ungdom på 8.–10. trinn og i 

vidaregåande opplæring. 

 

Rapport for 2018 

Rapporten gjeld det tidlegare tilskotet til leirskule. På grunnlag av kommunane sine 

registreringar i Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) blei det i 2018 utbetalt tilskot 

til leirskuleopplæring for i alt 53 610 grunnskuleelevar. Dette utgjer 8,8 pst. av 

gjennomsnittleg elevtal i kommunale grunnskular for skuleåra 2017–18 og 2018–19. 

Sidan grunnskulen omfattar 10 årstrinn, er det eit mål for tilskotsordninga at 10 pst. 

av elevane dreg på leirskule kvart år. Det samla talet på leirskuleelevar i 2018 gir 

grunn til å tru at dei fleste, men ikkje alle, elevane i målgruppa fekk eit 

leirskuleopphald i løpet av grunnskulen i 2018. 
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Budsjettforslag for 2020 

Departementet foreslår 15,5 mill. kroner på posten. Departementet foreslår vidare å 

innlemme tilskotet til leirskule på 56,1 mill. kroner i rammetilskotet til kommunane på 

kap. 571, post 60 over budsjettet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

 

Innlemming av tilskudd til leirskoleopplæring. 

Fra 1. august 2019 har kommunene plikt til å tilby leirskole eller annen skoletur med 

overnatting som del av grunnskoleopplæringen. Det øremerkede tilskuddet til 

leirskoleopplæring på kap. 225, post 60 innlemmes, og 56,1 mill. kroner overføres til 

rammetilskuddet. Midlene fordeles etter delkostnadsnøkkelen for grunnskole. Se 

nærmere omtale i Prop. 1 S (2019–2020) for Kunnskapsdepartementet. 
 

Innlemming av tilskudd til leirskoleopplæring:  Kr 56 066 000,- 
 

 

BUDSJETTHØRINGER 

Norsk Leirskoleforening anmodet om tid i budsjetthøringene, og fikk tildelt plass i begge 

Utdannings- og forskningskomitèen den 14.10.19 (Leder og nestleder møtte)  

NLF takket for lovfestingen, og mange i komitèen nikket samtykkende når vi la til at det var 

et viktig vedtak.  

Vi fikk lagt fram vårt budskap om den uheldige utviklingen vi ser mot 3 døgns bestillinger, og 

det ble en bekreftelse på det vi advarte mot under forarbeidene til loven. Vi fikk ingen 

spørsmål fra en fulltallig Utdanningskomitè. Det var viktig å få gitt denne statusrapporten til 

en samlet gruppe. En god bonus i pausen etter høringen var samtalene vi fikk med flere 

medlemmer. Avtaler ble gjort om videre oppfølging. 

Kommunal- og forvaltningskomitèen den 22.10.19 (Trond Setlo og Martin Berg møtte.) 

 

Denne avslutningen blir status p.t. for styrets arbeid med sikringen av leirskoletilbudet i siste 

2-års periode, og utgangspunktet for landsmøtets diskusjoner rundt ny handlingsplan for 

2020-2021  

NLF la i den muntlige høringen fram en kortversjon av dette skriftlige innspillet til  

komitèen:  
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STATSBUDSJETTET 2020 

Høringsinnspill fra Norsk Leirskoleforening  

 

Problematikk knyttet til ordlyden i ny lov kombinert med avslutning av 

øremerket tilskudd/incentiv.  (Jfr. Kap. 225 post 66) 

 

Problem: 

Ny politisk styring som skulle sikre tilbudet skaper problemer. Endringen er en trussel mot det 

den skulle sikre; en videreføring av den norske leirskoletradisjonen. 

Leirskoleforeningen gjør oppmerksom på en uheldig kombinasjon som gir uønskede 

konsekvenser: 

• Ordlyden i loven setter fokus på 3 døgns opphold. Leirskole er 4 døgn. 

• Incentivet til et fullverdig 4-døgns opphold som har ligget i tilskuddet forsvinner 

sammen med øremerkingen. (Føringer i post 66 ga redusert tilskudd ved valg av 3 

døgns opphold. Det er nå tatt bort.) 

 

Forklaring: 

Ny paragraf i Opplæringsloven sikrer at leirskole ikke lenger kan settes på kommunenes 

kuttliste. Det er bra, men utilsiktede konsekvenser oppstår på grunn av lovens avsluttende 

ordlyd: 

 

§ 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur  

Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller 

annan skoletur med minst tre overnattingar i samanheng. 

Det var viktig endelig å få en lovfesting, etter årevis med kutt, unødvendig støy og usikkerhet 

rundt leirskoletilbudet. Intensjonen med lovfestingen var å stanse denne situasjonen, og 

videreføre det leirskoletilbudet som skoler og elever har vært så fornøyde med;  

4 døgns opphold mandag til fredag i et nytt miljø.  

 

Nå ser vi, som NLF advarte mot i høringen til loven, at ordlyden i den nye paragrafen lager 

nye problemer. Disse forsterkes av fjerningen av øremerkingen. Når det står «minimum tre 

overnattingar», er det dessverre et økende antall kommuner som ber om det for å legge seg på 

lovens minimumskrav. Det er ødeleggende for leirskoletilbudet på flere måter: 

• Redusert kvalitet og utbytte for elevene. 

• Dårligere effekt av investerte penger og ressurser. 

• Problematisk for leirskolens ukeplan, oppbygging, pedagogisk tilbud og bemanning. 

• Lovens ordlyd kan tolkes slik at den undergraver den veletablerte og godt 

innarbeidede leirskoletradisjonen bygget opp gjennom 5 årtier.  

 

Mulige løsninger: 

Primært: 

Lovens ordlyd endres til «fire overnattinger i samanheng», som leirskole er. 
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Sekundært: 

Presisere i en merknad til paragrafen at leirskoleopphold er på 4 døgn, og at lovens 

formulering «3 overnattinger» er ment for «annen skoletur» når leirskole ikke er tilgjengelig. 

- Uansett løsningsvalg, vil det i en overgangsperiode være ønskelig å beholde post 66 for å 

sikre synligheten av midlene til undervisningen på leirskole og kvaliteten i det pedagogiske 

tilbudet. Øremerkingen sikrer et nasjonalt minimumsnivå på den pedagogiske bemanningen 

på leirskole. Fortsatt øremerking av undervisningsmidlene gjennom post 66 vil også kunne 

differensiere undervisningstilskuddet i forhold til om det velges 3 eller 4 døgn og slik 

stimulere til 4 døgns opphold.  

- Det er viktig å videreføre GSI registrering på gjennomførte opphold, type og varighet.  

- På sikt bør tidligere forskrift for leirskolevirksomhet gjeninnføres for å sikre kvaliteten i 

tilbudet for elevene.  

- Finansieringen av tilbudet bør sees på for å være tilstrekkelig. 

 

Bakgrunn: 

Slik de nye politiske føringene virker økonomisk, stimuleres det nå til andre kortere skoleturer 

framfor et fullverdig leirskoletilbud. Tilskuddet til undervisningen lagt inn i 

rammeoverføringen medfører at disse midlene slås sammen med kostnaden til reise og 

opphold som allerede ligger i rammen, og med det inngår som et samlet konkurranseelement 

på pris. Det legger press på undervisningstilbudet, investering i pedagogisk bemanning og 

kvalitet på opplæringen. Undervisning bør ikke legges ut på anbud eller priskonkurranse. 

  

Kommuner legger leirskole ut på anbud, med krav om 3-døgns opphold i anbudskriteriene, for 

å «komme unna» billigst mulig. (Anbud er forøvrig en lite egnet måte å rangere 

leirskoletilbud på. Leirskole er ikke som innkjøp av blyant og viskelær, men en pedagogisk 

læringsarena som må besøkes for å gis en fornuftig score.)  

Det vil være veldig uheldig for elevene dersom leirskolene presses inn i en utvikling mot 

kortere og amputerte tilbud. Besparelsen i kroner står ikke i forhold til reduksjonen i utbyttet 

av leirskoleoppholdet. En slik bestilling vitner om en manglende forståelse for verdien av et 

fullverdig leirskoleopphold, overskygget av et fokus på en mindre innsparing. 

Et opphold fra mandag til fredag gir 3 hele leirskoledager; tirsdag, onsdag og torsdag. 

Hjemreise dagen før reduserer tilbudet til kun 2 hele dager, en reduksjon med 1/3-del. Det 

gjør gjennomføringen av det pedagogiske opplegget svært utfordrende. Reisedagene ligger 

fast. Problematikken vi erfarer i dag med skoler på 3 og 4 døgns opphold på den samme uken, 

er særlig utfordrende og uheldig. Det oppleves som veldig urettferdig av de elevene som blir 

hentet hjem dagen før de andre, og det er uverdig overfor barna å gjøre det. 

Vi har i dag en åpen og sunn konkurranse mellom leirskolene om å levere gode tilbud. 

Ordningen virker prisregulerende på en effektiv måte på like vilkår. Vi må ikke få en 

utvikling der kortere lokale billigvarianter kan få utkonkurrere det etablerte og kvalitetsmessig 

gode leirskoletilbudet slik vi ser en utvikling mot nå. 

Vi anmoder om dialog og samarbeid for løsninger på problematikken, etter lovfestingen som 

er ment veldig god og som vi applauderer, men som trenger justering.  

Norsk Leirskoleforening  

v/ Trond Setlo, leder 
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 ØVRIG ARBEID I LANDSSTYRET SISTE 2-ÅRS PERIODE 
 

Båtbruk i leirskoleopplæring 

En del av den tradisjonelle båtaktiviteten på leirskoler har vært stanset i 2018 på grunn av 

endrede føringer i regelverket. Leirskolebåter har blitt underlagt Skipssikkerhetsloven med 

forskrifter som ikke er beregnet på eller egnet for aktivitet på leirskoler. Nye pålegg fra 

Sjøfartsdirektoratet har skapt problemer for gjennomføringen av undervisningen, og har for 

noen kystleirskoler truet driften.  

Båtbruk er et anliggende mellom Sjøfartsdirektoratet og den enkelt leirskole som båteier, 

men flere kystleirskoler har bedt om hjelp. NLF har derfor engasjert seg og bistått som 

nasjonal organisasjon på en felles problematikk.  

NLF kontaktet sentralleddet i direktoratet, med fokus på leirskole som undervisningsarena, 

med sjøvettopplæring og pedagogisk innhold forankret i gjeldende læreplaner,  båtaktivitet 

underlagt gjeldende lover for den offentlige grunnskolen med strenge krav til sikkerhet og 

forsvarlighetsvurdering. 

Etter flere møter og samtaler med Sjøfartsdirektoratet, ble det inngått avtale om at hver 

enkelt kystleirskole kunne søke om dispensasjon og få en individuell vurdering. Dette førte 

heller ikke fram, og NLF sendte til slutt en bekymringsmelding direkte til Næringsministeren, 

Kunnskapsministeren og Sjøfartsdirektøren. Det sammen med press fra flere andre berørte 

parter, resulterte i forløsende møter med Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen og 

statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen. Det medførte at Næringsdepartementet våren 

2019 instruerte Sjøfartsdirektoratet på at den etablerte båtaktiviteten kunne gjenopptas i 

påvente av utarbeidelsen av et egnet regelverk. Etter det har kommunikasjonen med 

direktoratet vært enklere.  

 

Underveis i arbeidet med midlertidige løsninger, har NLF levert høringssvar på forslag til 

endringer i tre aktuelle forskrifter, populært kalt:  

• «Trebåtforskriften»  

• «Kvalifikasjonsforskriften»  

• «12-pax»-forskriften.  

I tillegg har NLF besvart en rekke spørsmål fra Sdir angående forhold rundt båtbruk på 

leirskoler.  

Alt dette behandles for tiden i Sdir, og vi forventer at resultatet vil gi levelige føringer for 

leirskolebåter i framtiden. Vi trenger et regelverk, men det må være egnet for å ivareta 

sikkerheten i vår aktivitet. 

NLF`s arbeidsgruppe har vært Aslak Thorsen, Martin Berg og Trond Setlo. 

Det har vært tett kontakt med og samkjøring mellom berørte kystleirskoler, Forbundet 

Kysten og tradisjonsbåtmiljøet. 
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Både Næringsministeren og Kunnskapsministeren har i Stortinget besvart skriftlige spørsmål 

til saken: 

05.02.18   Dokument nr. 15:790 (2017-2018)  

20.06.18 Dokument nr. 15:1807 (2017-2018)   

20.12.18 Dokument nr. 15:602 (2018-2019) 

 

Kort om arbeidet utover telefon og mailkontakt:   

24.11.17  Formøte med «Oseberg» og «Gaia» båtlag med flere i det historiske 

båtmiljøet før deres møte med Sjøfartsdirektoratet i Haugesund. 

16.03.18   Telefonmøte med Sdir  

25.04.18   Arbeidsmøte hos Forbundet Kysten ang. høring til Trebåtforskriften 

 19.06.18   Møte med Sjøfartsdirektoratet på hovedkontoret i Haugesund  

(Aslak og Trond) 

30.10.18   Møte hos Forbundet Kysten med berørte parter. 

21.11.18   NLF sender bekymringsmelding til Kunnskapsministeren, Næringsministeren 

og Sjøfartsdirektøren. 

24.01.19  Møte med Næringsdep og KD (Martin og Trond) 

07.06.19  Skype-møte med Sdir (Aslak, Martin og Trond) 

 

Endringer i tilskuddet til leirskoleopplæring 

Det har i perioden vært uro og usikkerhet rundt post 66 «Tilskudd til leirskoleopplæring». 

Forvaltningen av det øremerkede tilskuddet ble som ny ordning overført fra fylkesmennene 

til Utdanningsdirektoratet fra og med vårhalvåret 2018. 

Kommunenes GSI-registreringer for leirskoledeltagelse ble lagt til grunn for 

tilskuddstildelingen, og ikke som tidligere gjennom innrapportering til Fylkesmannen. 

Tilskuddets størrelse ble nå beregnet først på slutten av året. Det ble derfor for første gang 

ikke bekjentgjort en nasjonal refusjonssats for vertskommunene til faktureringen av 

brukerkommunene.  

NLF fikk mange henvendelser om dette, og tok opp problematikken med 

Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet uten å få hjelp til løsning. I mangel av 

sentral føring, sendte NLF derfor ut en anbefalt stipulert refusjonssats som kommunene 

kunne bruke etter å ha forelagt denne for KD. KD henviste til Udir. Udir ville ikke godkjenne 

denne, men sa seg enig i at beregningen til NLF «hang på greip». I denne lå det innberegnet 

en økning av posten på 2 mill. kroner, en styrking som NLF hadde bedt om i 

budsjetthøringen, og en betydelig høyere økning i kostnadsfaktoren enn normalt fordi hele 

budsjettposten nå skulle gå til formålet. Tidligere år har det stått tilbake ubrukte midler på 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=70949
https://www.stortinget.no/nn/Saker-og-publikasjonar/Sporsmal/skriftlege-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=72689
https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=74456
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posten grunnet leirskolekutt. I ettertid viste det seg at vår stipulerte kostnadsfaktor lå veldig 

nært fasiten ved årets utgang. Det likte vi. 

Endringen i refusjonen ble videreført i 2019. Det var med Udir`s måte å beregne 

tilskuddsbeløpet på, ikke lenger riktig å bruke gruppedeling på 22 elever. NLF anbefalte 

derfor vertskommunene å fakturere ut fra en stykkpris pr. elev og ikke en gruppesats som 

tidligere. Vertskommunen fastsetter selv størrelsen på elevkostnaden basert på leirskolens 

reelle utgifter til undervisningen.  Forklaring på dette ble sendt alle 

leirskoler/vertskommuner og informasjonen ble lagt ut på leirskole.no. 

 

Øremerkingen innlemmes i innbyggertilskuddet 

I statsbudsjettet for 2020 har regjeringen slettet øremerkingen og lagt over beløpet i 

kommunenes generelle rammeoverføring. Det forsvares gjennom at tilbudet har blitt 

lovfestet. NLF har i budsjetthøringene i både Utdanningskomitèen og Kommunalkomitèen 

anmodet om at øremerkingen beholdes grunnet svakheter i lovens føringer. Den tillater tre 

overnattinger, og da er det uheldig at incentivet til 4 døgn som ligger i det øremerkede 

tilskuddet fjernes. (3 døgn ga avkorting i tilskuddet over post 66.)  

NLF begrunner det med at en utvikling mot kortere amputerte opphold vil undergrave 

kvaliteten i den etablerte leirskoleordningen. Det er det motsatte av intensjonen bak 

lovfestingen. Styret har fått innledet en god dialog med både opposisjonen og regjeringen på 

denne problematikken. Dette blir framtidig oppfølgingsarbeid for styret.  

Det er lite sannsynlig at øremerkingen beholdes med dagens regjering, som har en uttalt 

ambisjon om å kutte den slags. Vi kan derimot håpe på en merknad til loven som presiserer 

at leirskole er på 4 døgn, 5 dager fra mandag til fredag. Det hadde vært fint.  

Hjemmesiden 

Foreningen lanserte den 15.10.19 ny nettside, utviklet av Easy-Web i Sandefjord.  

Med moderne utforming og design har den et bedre brukergrensesnitt og er enklere å 

redigere enn den gamle nettsiden. Den ivaretar også reglene for personvern og er sikker 

gjennom dagens krav til SSL sertifikat – for kryptering av innhold som blir sendt inn via 

nettsiden. 

Alt innhold på den gamle siden vil bli tatt med over i den nye slik at ikke noe går tapt i 

overgangen. Det har vært en arbeidsom og lang prosess, og fortsatt gjenstår noe med 

katalogisering og datering av tidligere Aktuelt-artikler og overføring av bilder og bildetekst. 

www.leirskole.no er leirskolenes ansikt utad, inngangsporten til den enkelte leirskoles 

nettside og et viktig førstemøte for brukeren.   

Siden fungerer også som et nyttig hjelpemiddel i fremme av leirskoleordningen. Ulike 

henvendelser til foreningen kan besvares ved å linke opp til informasjon på nettsiden. Det 

gjelder spørsmål om leirskolevalg og bestilling, beliggenhet og reisevei, forankringer til 

læreplanen, politiske føringer, lover og regler, oppstart av leirskolevirksomhet, HMS-arbeid, 

innmelding som personlig medlem, kontaktopplysninger, leirskolekurs mm.  

Nytt utover lay-out er:  

http://www.leirskole.no/
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- Påmeldingskjema til landsmøte og høstkurs. 

- Skjema for henvendelser til foreningen 

- Instagram-feeder som hele tiden presenterer ferske bilder som leirskolene kan legge ut. 

- Katalogisering av artikler.  

Aktuelt-siden med nyheter er nyttig for medlemmene og medlemsstedene, og styret 

henviser også til den via fellesmailer.  

 

Det oppfordres til å følge med på og bruke siden aktivt. Alle leirskoler bør gå gjennom sine 

presentasjoner. Flere kan med fordel sende inn nye bilder med bedre oppløselighet og egnet 

format. Spesifikasjonskrav på dette har blitt sendt ut.  

Leirskolene kan også sende inn til foreningen nyheter og aktueltsaker fra egen nettside som 

kan ha allmenn interesse og legges ut på leirskole.no. Det bør alltid følge med minst et bilde 

til saken. 

Ny Instagram-konto; norskleirskole 

Alle leirskoler kan få adm.rettigheter til vår nye Insta-konto. Denne er linket direkte opp mot 

den nye nettsiden. Bilder som legges ut kommer automatisk og umiddelbart opp på Insta-

feeden på forsiden. For å vise bredden i mangfoldet av aktiviteter, er det fint om alle 

leirskolene jevnlig kan legge ut bilder. 

(Den som publiserer bildene må forsikre seg om at nødvendige personvernhensyn blir tatt. 

Derfor bør ikke elevene selv ha mulighet for å publisere bilder.) 

Denne funksjonen gjør nettsiden mer levende med fortløpende nytt bildemateriale.  

 

Facebook  

Foreningen har to Facebook-sider, en åpen og en intern. På begge sider ville det være fint 

med aktivitet fra flere medlemmer. Nå er det noen få personer som legger ut innlegg, men 

disse er til gjengjeld veldig flinke. Styret takker for det, og oppfordrer flere til å henge seg på. 

Redaktørstatus fås ved henvendelse til styret. Innlegg fremmer både egen leirskole og 

leirskoleordningen som sådan gjennom variert, mangfoldig og positiv aktivitet på siden.  

Twitter 

Foreningen har også en Twitter-konto som til nå har vært mest brukt i politisk øyemed. Her 

ligger det et ubrukt potensiale som påvirkningsfaktor for NLF-leirskoler og for valg av 

fullverdige leirskoleopphold. 

Martin Berg er styrets oppfølger på sosiale medier. 

Leirskolekatalogen 2018-19 og 2019-20 

Årlig opplag er på 6400, distribuert i to eksemplarer til alle landets skoler og FAU, 

fylkesmennen, leirskolene, høyskoler/universitet, personlige medlemmer og div. 

samarbeidspartnere. I tillegg deles den ut ved politiske møter etc. gjennom året. 

Katalogen gir en god oversikt over landets anbefalte leirskoler, med nøkkel- og 

kontaktopplysninger, samt framgangsmåte ved bestilling av leirskoleopphold. Det publiseres 
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også opplysninger om lovverket, økonomiske tilskudd og leirskoleordningens verdi som 

bidrag i opplæringsløpet. Dessuten kunngjøres nasjonalt leirskolekurs og landsmøte, 

Nordiske seminar, styrets kontaktopplysninger og medlemskap. 

I siste årets katalog er det egen annonse for salg av leirskoleboka. Vi håper det kan bidra til å 

spre det glade budskap.    

Personlige medlemmer 

Nye personlige medlemmer registreres med kontaktopplysninger gjennom link på 

hjemmesiden. Det fungerer greit. Det er tidligere sendt ut oppfordring til leirskolene om at 

alle i personalet blir personlige medlemmer. Det har gitt noen nyinnmeldinger, og noen flere 

som har betalt medlemskontingent, men ikke så mange som vi bør ha. 

Foreningen har i underkant av 140 navn på lista over personlige medlemmer, hvorav 38 har 

gjort opp årets medlemskontingent og har gyldig medlemskap. For å være stemmeberettiget 

på årets landsmøtet, må medlemskontingenten være betalt. 

Det er ønskelig med flere betalende medlemmer både med tanke på at alle som nyter godt 

av arbeidet med leirskolesaken bidrar solidarisk, og for økt legitimitet og styrke bak 

foreningens arbeid utad.  

Medlemsbedrifter 

Antallet medlemsleirskoler er pt 52.  

Vi ser en økning i antall henvendelser fra steder som ønsker å starte leirskolevirksomhet. 

Disse besvares med en første grunnleggende informasjon om leirskolevirksomhet. I denne 

framkommer kravene til anlegg/fasiliteter, kommunalt ansatt undervisningspersonale, 

pedagogiske forankringer til læreplanen mm. Etter denne første kontakten, er det mange vi 

ikke hører noe mer fra. Ved videre kontakt og oppfølging, fokuserer vi på geografisk 

beliggenhet i forhold til eksisterende markedsdekning. Det er enkelte områder i nordlige 

deler av landet hvor det er behov for økt leirskoledekning.    

Steder som allerede har noe leirskoledrift tar også kontakt for å bli tilsluttet foreningen.  

To tidligere medlemssteder jobber med å innfri kravene for å komme tilbake i foreningen. 

Anbefaling av og medlemskap i NLF er et kvalitetsstempel som vi erfarer at brukerne ser 

etter ved valg av leirskole.   

 

Hove leirskole siste nye medlem 

Det er i perioden gjennomført en befaring etter søknad om medlemskap.  

Mette Evensen og Trond Setlo har vært på besøk på Tromøya utenfor Arendal, og Hove 

leirskole ønskes velkommen inn i leirskolefamilien. 

Leirskolebesøk 

Leder har utover mailkontakt med alle leirskolene, også en del kontakt på telefon og 

gjennom besøk ved passende anledninger. Det er både nyttig og hyggelig. I siste periode har 

det blitt besøk til Langedrag, Mesnali, Dombås, Fevik og Haraldvollen. 
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Høringsinnspill fagfornyelsen 

Læreplanarbeid med leirskolens forankringer til ny Overordnet del. (v/ Mette og Liv Berit). 

NLF v/Liv Berit Romtveit og Trond Setlo sendte inn høringsinnspill i etterkant av landsmøte 

og styremøte på Knaben 2017. Det ble fokusert på «Leirskole» som en tverrfaglig 

læringsarena.   

Frilufts- og helsepolitisk seminar  

Den 01.02.18 møtte Martin Berg og Trond Setlo politikere fra Helse- og omsorgskomiteen.  

Flere av innleggene på seminaret kunne hatt overskriften «Leirskole»! 

Helseminister Åse Michaelsen (Frp) ba om mailinnspill ang. lovfestingssaken. 

Vi snakket med Bård Hoksnes (Frp) og Erlend Larsen (H) om lovfesting av leirskole ut fra et 

helsepolitisk syn. Dette ble fulgt opp med møter og mail. 

Konferanser i Den naturlige skolesekken  

2018 

Martin Berg og Trond Setlo deltok på konferansen på Blindern 09.02.18 med tema: 

Utdanning for bærekraftig utvikling. NLF hadde egen stand med roll-ups og utdeling av 

leirskolekatalogen. 

2019 

Martin Berg, Mette Evensen og Trond Setlo deltok den 08.02.19, sammen med skoler fra 

hele landet. Naturfagsenteret er arrangør for den årlige samlingen. 

Mange leirskolekataloger og noen leirskolebøker ble delt ut, (kun en solgt!) Naturfagsenteret 

fikk boka til sitt bibliotek på universitetet. 

Nyttige konferanser å være tilstede på, og med flere gode forelesninger. Konseptet med 

Natursekken.no; «Nasjonal skolesatsing som skal gi kunnskap og bevissthet om bærekraftig 

utvikling gjennom opplæringen» står godt til leirskolearbeidet. 

Leirskolebesøk for minoritetsfamilier. 

Elisabeth Mellbye kan melde om et nytt vellykket arrangement på Brennabu, gratis for alle 

deltakere finansiert gjennom tilskuddsmidler fra Miljødirektoratet. (Totalt på 380.000 kr.) 

Hordaland Somaliske kvinneforening, 55 kvinner med barn kom fra Bergen.  

Øvrige var minoritetsfamilier fra Vestre Slidre, kvinner, menn og barn. 

Kragerø hadde god deltagelse på sitt arrangement 4.-5. mai 2018 

Viser for øvrig til egne rapporter.  

Fagerhøy, som har hatt arrangementet tidligere, og Jønnbu stod også på lista, men disse 

utgikk. 

Elisabeth Mellbye har vært styrets kontaktperson for praktisk gjennomføring av prosjektet. 

Leder har rapportert til Miljødirektoratet i henhold til tilskuddskriteriene. 

Styret har sendt ut en arrangement-forespørsel til alle leirskoler, og avventer interesse før vi 

eventuelt søker på midler igjen.   
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NLF 50 år 4. mai 2018  

Landsstyremøtet på Thon Hotel Linnè den 4. mai ble åpnet med en hilsen fra vår mangeårige 

leder Stein Rudaa: 

4. mai 1968 var på en lørdag og Lyndon B. Johnson var president i USA. 

På Håøya i Oslo ble Norsk Leirskoleforening stiftet.  

Gratulerer med 50-årsdagen! 

Nordisk seminar på Langeland (26. – 30. juli 2018)  

Det var et trivelig og opplevelsesrikt seminar med tett og variert program. 

For NLF deltok Jan Rob, Heidi og Trond Setlo, i tillegg til Stein Rudaa som president. 

Viser for øvrig til seminarprogram, deltagerliste og referat fra NLR årsmøte. Plan for å få 

Sverige med igjen.  

Friluftslivets hederspris 

Norsk Leirskoleforening fikk 2. september det synlige beviset på Hedersprisen 2018 under 

festivalhelgen «Friluftsliv for Alle» på Vestre Toten. 

Den høyeste utmerkelsen innenfor friluftslivet i Norge ble delt ut på friluftsmuseet på 

Stenberg Gård. Det var en minnerik helg med kveldskonsert på fredagen; «Flåtemagi» med 

Frida Ånevik og Haldor Røyne, festmiddag på lørdag og selve prisoverrekkelsen på søndag. 

Se: https://www.norskfriluftsliv.no/norsk-leirskoleforening-mottok-friluftslivets-hederspris/ 

Utdrag fra juryens begrunnelse: 

«Norsk Leirskoleforening er en verdig og fortjent vinner av Den norske friluftslivsprisens 

Hederspris 2018. Prisen i seg selv er en betydelig anerkjennelse for fremragende friluftsarbeid 

med barn og ungdom gjennom 50 år.» 

Høstkurs og 50-års feiringer på Dombås  

Både leirskolen på Dombås og leirskoleforeningen feiret med hver sin kveld 50 års jubileum i 

uke 45. Det ble en perfekt ramme for runde år. Med tidenes servering av kortreist viltmat; 

elg, reinsdyr og moskus, inviterte gjester og æresmedlemmer, taler og leirskolesang, ble det 

to verdige og minnerike markeringer.  

Kurset var like vellykket, med både moskus og redningshelikopter live på nært hold.   

Konferanse «Forskning i friluft», Tønsberg 5.-6. des. 2018 

Trond Setlo deltok. Mye interessant for leirskole-tenkningen og nyttig for vårt arbeid. Link til 

forelesningene er videresendt. Nye kontakter opprettet.  

Revidert samarbeidsavtale med Utdanningsforbundet 

Det er verdifullt å ha en formell samarbeidsavtale med en stor organisasjon og sterk 

fagforening som Utdanningsforbundet. Formulering om dispensasjon ved streik står 

uforandret, og den praksis som har vært fulgt med disp ved konflikter videreføres. Dvs at 

man søker å skjerme at elevenes leirskoleopphold rammes. 

Vi vurderer å opprette en kontakt også med Skolenes Landsforbund. 

https://www.norskfriluftsliv.no/norsk-leirskoleforening-mottok-friluftslivets-hederspris/
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Sparebankstiftelsen DnB 

Møte 10. mai-19 etter henvendelse fra stiftelsen: «Norsk Leirskoleforening er jo en betydelig 

og særdeles viktig aktør på feltet, og vi hadde gjerne ønsket en prat». 

Mulige former for støtte ble diskutert. Det kan søkes om midler både til aktiviteter, faste 

installasjoner og utstyr.  

 

Jubileumsboka NLF 50 år 

Leirskoleveteranene og æresmedlemmene Aslak Thorsen og Stein Rudaa har gjort en stor 

jobb som forfattere.  

Hver leirskole har fått leirskoleboka. (Overlevering på høstkurset på Dombås, og deretter 

utsendt til de som ikke var representert på kurset.) 

Salgspris ble satt til kr. 249,- Pakking, utsending og porto pr. bok koster kr. 150,- Det betyr at 

bok tilsendt kommer på kr 399,- 

Biblioteksentralen presenterer og selger boka.  

Leirskoler som Miljøfyrtårn  

Klimabevissthet og miljøprofil står sentralt i leirskolefilosofien. Brennabu er nå registrert 

som Miljøfyrtårn. Styret v/ Elisabeth Mellbye sender ut oppfordring til alle leirskoler om å 

vurdere det samme. Elisabeth er styrets kontaktperson. 

Endringer i eierskap 

Storwartz leirskole, Borg Vikingeleirskole og Den norske fjellskolen Rondeheim 

Stedene viderefører tradisjonell leirskoledrift, og opprettholder sine medlemskap i NLF. 

Storwartz: Røros Museet har overtatt etter AOF (Arbeidernes Opplysningsfond) Det gir en 

lokal forankring som leirskolelærer Morten Kuraas er godt fornøyd med. 

Borg Vikingeleirskole Inge Elvebakk har overlatt driften til Sigbjørn Korneliussen og Trond 

Jørgensen som ser fram til å drive leirskole videre i Lofoten, nå under navnet Lofotr 

Vikingeleirskole.  

Høvringen: Toril og Jan Vigerust har solgt, og med det er Vigerust-familiens lange leirskole-

æra over. Norsk Leirskoleforening takker for stort pionerarbeid på 50- og 60-tallet og solid 

leirskoledrift opp til i dag. Nye drivere er Nils Hesthaug og Karoline Holden Eriksen som 

opplyser at leirskoledrift fortsatt skal være hovedsatsingen.  

 

Jan Ljungquist Vigerust døde 31.05.19, 57 år gammel, etter lang tids kamp mot kreften. 

Jan har gjort en formidabel jobb med leirskoledriften på Høvringen. Han fikk gleden av å 

oppleve at stedet gikk over på nye hender som ville videreføre det livsverket han selv brant 

for. Jan satt som styremedlem i leirskoleforeningen i 2007-2008. NLF takker for Jans store 

leirskoleengasjement. 

Nordisk UNESCO-søknad 

NLF avgir støtteerklæring til søknaden etter forespørsel fra Forbundet Kysten. 

«Innskriving av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative liste over 

menneskehetens immaterielle kulturarv.»  
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Det er en ærefull forespørsel NLF har fått om å inngå i begrunnelsen for søknaden til 

UNESCO. Leirskolenes bruk av klinkbåter og vår formidling av den historiske kulturen rundt 

denne typen tradisjonsbåter, danner grunnlaget for vår delaktighet.  

Aslak Thorsen har bistått med «Letter of consent». Versjoner av støtteerklæringen er 

overlevert på norsk og engelsk. Saksbehandlingstid og prosess er lang og omfattende, og vi 

vet ikke når saken sluttbehandles i UNESCO. 

Prosjektmidler til bygging av tradisjonsbåter  
Forbundet Kysten har fått prosjektmidler fra Sparebankstiftelsen DnB til bygging av 

tradisjonsbåter. Grøtavær og Knattholmen har fått innvilget sine søknader som mottaker og 

driver. Grøtavær leirskole får støtte på kr 270 000,- til en tradisjonell nordlandsbåt med 

Gunnar Eldjarn og Arne-Terje Sæther som båtbyggere 

Knattholmen får støtte på kr 180 000,- til bygging av 4 prammer/robåter med Stiftelsen 

Oseberg Vikingearv som båtbygger.  

 

Leirskoledagbok 

Dagboka til Foto Norden er nå utskilt som eget selskap. Mange leirskoler har inngått avtaler 

om bruk av denne, og er fornøyde med et godt samarbeid. NLF er ikke part i avtalene. 

NLF og leirskolene må være bevisste på markedsføring og profileringsprofil opp mot nylig 

lovfesting og gratisprinsippet. 

Elektronisk leirskolebok 

Styret har fått forslag til en løsning med personlig elektronisk leirskoledagbok som den 

enkelte elev selv utformer gjennom aktiv medvirkning i forberedelse og etterarbeid. Den tar 

i bruk IKT, en av skolens grunnleggende ferdigheter, også i leirskolesammenheng. Et slikt 

tilbud vil kunne styrke leirskolens posisjon i skolen, og gi innhold til et sentralt element i 

læreplanen der leirskoleoppholdet står i fokus. En slik løsning kan involverer elevene på en 

ny og spennende måte.  

 

Besøk til Naturskoleföreningen i Sverige.  

Årsmøte og seminar i Höör, 10.-11. april 2019 

Målsetting: Opprette kontakt med uteskolemiljøet i Sverige og stimulere til fornyet svensk 

deltagelse i det nordiske samarbeidet, NLR 

(Trond Setlo skulle møtt sammen med leder i dansk leirskoleforening, Marianne Just, men 

hun måtte melde forfall grunnet sykdom i familien.)  

Det ble et langt og godt møte før seminarstart med hele styret i Naturskoleföreningen. De 

var lyttende og spørrende interessert i vår aktivitet, både nasjonalt og nordisk. Spesielt vårt 

arbeid i Norge med lovfesting av leirskoletilbudet. Det samme har de som en drøm for sitt 

uteskoletilbud i Sverige.  

Naturskoleföreningen er positive til et videre samarbeid, og blir med på sommerens NLR-

seminar i Helsingborg/Sveaborg den 24. – 29. juli 2019.  

Selve seminaret på Åkersberg hadde stort faglig fokus på «utomhuspedagogik» med ulike 

http://www.naturskola.se/


39 
 

workshops, f.eks. Tang og tare som mat. Det var ekspedisjon til «Storkakademien»- et 

prosjekt i Stiftelsen Skånska Landskap og besøk til Fulltofta Naturcentrum. 

Ellen Beate Hansen Sandseter fra Dronning Mauds Minde holdt foredrag om risikofylt lek. 

Interessant om betydningen av fri lek. Risikomestring = ulykkesforebygging. 

Vi er velkomne til å delta i kommende seminarer. 

Vi fikk også invitasjon til den store konferansen «Ute er inne» , arrangert av «Utenavet», det 

svenske nettverket for uteskole. Konferansen avholdes hvert 2. år med opptil 1000 

deltagere.   

Nordisk seminar i Finland 24. – 29. juli 2019 

Jan Rob, Heidi og Trond Setlo deltok fra NLF.  

Et hyggelig og innholdsrikt treff i Helsinki, på Sveaborg og i Tallin. 

Gledelig med svensk deltagelse v/ Pia Bäckman fra Naturskoleföreningen 

Beretning om det nordiske samarbeidet 

Møte i Tallin (i forbindelse med NLR-seminaret) om arbeidet med en historisk beretning om 

Nordisk Leirskoleråd. Representanter fra hvert land diskuterte finansiering av mulig bok. 

Aslak Thorsen og Stein Rudaa arbeider med manus, og har fått et reisestipend til en Norden-

rundt tur for intervjuer og innhenting av stoff til beretningen. 

Samarbeidspartner med Norsk Friluftsliv 

NLF har inngått avtale med Norsk Friluftsliv og står nå oppført som samarbeidspartner på 

deres nettside. https://www.norskfriluftsliv.no/norsk-leirskoleforening/ 

Det styrker NLF`s posisjon i friluftslivssammenheng. 

Generalsekretær Lasse Heimdal foreslår møte for å diskutere framtidig samarbeid. 

Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, 

med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. 

Aktuell samarbeidssak: mange-barn-og-unge-har-ikke-hort-om allemannsretten? 

Rapport fra Norsk Friluftslivs 30-års markering 

Trond Setlo deltok i Norsk Friluftslivs lokaler i Oslo 22.08.19. Jubilanten fikk leirskolesekker 

som passende gave. 

Miljøvernminister Ola Elvestuen åpnet feiringen med en stor hyllest til friluftslivet, Norsk 

Friluftsliv og tilknyttede organisasjoners betydning for folkehelse og miljø. Et hyggelig og 

nyttig treff for pleie av nettverk og synliggjøring av leirskolenes bidrag. NLF legges merke til 

og flere uttrykte anerkjennelse og glede over gjennomslaget for lovfestingen.     

Fornyet anbefaling 2019-2023 

I år er vi inne i ny 5 årig anbefalingsperiode. I påvente av utfallet på lovfestingen og 

eventuelle nye føringer, har styret ventet med å sende ut spørreskjema for 

egenrapportering. Det ble gjort i juni med svarfrist 9. august -19. Grunnet ferieavvikling har 

en del leirskoler bedt om utsettelse.  

Svarene vi får inn er nyttig også med tanke på politisk arbeid og kontakt med myndigheter. 

http://utenavet.se/pd.php?id=71
http://www.naturskola.se/
https://www.norskfriluftsliv.no/norsk-leirskoleforening/
https://www.ntbinfo.no/pressemelding/mange-barn-og-unge-har-ikke-hort-om-allemannsretten?publisherId=9934295&releaseId=17864006
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Noen av spørsmålene stilles for å gi oversikt over og informasjon om leirskoleordningen med 

bemannede leirskoler nasjonalt. 

De fleste leirskolers tilbakemeldinger viser at kravene til medlemskap er innfridd. Disse vil få 

tilsendt 2 Anbefalt Leirskole-skilt i børstet messing, sammen med diplomet Friluftslivets 

Hederspris for innramming.  

Noen leirskoler skal først oppdatere sin HMS-plan med risikoanalyse av alle aktiviteter, 

korrigere samarbeidsavtalen med kommunen eller gjøre opp kontingenter til foreningen før 

fornyet anbefaling vil bli gitt. 

Nasjonalt leirskolekurs og Landsmøte 2019 på Frøya 

Styret takker Frøya Havleirskole for på kort varsel å overta kurs og landsmøte fra Haraldvigen 

leirskole. Grunnet endringer i Røde Kors-organisasjonen, var det en fordel å vente med 

arrangementet for Haraldvigen.   

 

2018 -2019   

En utvalgt opplisting av siste 2-års periode ser hyggelig ut: 

• Lovfesting  

• Friluftslivets Hederspris 

• NLF 50-år 

• Jubileumsbok  

• Dispensasjon båtaktivitet 

• Ny nettside 

 

 

 

Innstilling: Landsmøtet vedtar å ta styrets beretning, inkl. vedlegg, til orientering 

 

Vedtak:  
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VEDLEGG 1 

Statsbudsjettet 2018  

Utd.komitèens merknad til post 66 

Innst. 12 S (2017–2018)          

4. Grunnopplæring 

Post 66 Tilskudd til leirskoleopplæring 

Komiteen mener at alle barn bør få mulighet til å delta på leirskole minst én gang i løpet av 

grunnskolen. 

Elever med leirskoleopplevelser får med seg praktisk erfaring og mestringsopplevelser i 

naturen på en helt annen måte enn hva man får til i en vanlig skolehverdag. 

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig 

Folkeparti, viser til budsjettforlik av 22. november 2017 mellom Høyre, Fremskrittspartiet, 

Kristelig Folkeparti og Venstre, hvor det ble enighet om å bevilge 2 mill. kroner 

til leirskoleopplæring. Flertallet mener det er viktig å legge til rette for at elever i 

grunnskolen får et tilbud om leirskole i løpet at grunnskolen, og mener at styrkingen i 

budsjettforliket bidrar til dette. 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til 

proposisjonen og regjeringens kommentarer til de anmodningsforslag som Stortinget vedtok 

i 2016. Disse medlemmer viser til at Stortinget har konstatert at leirskole er en viktig del av 

opplæringen, og forventer at regjeringen legger dette til grunn i arbeidet med nye 

læreplaner. Disse medlemmer fastholder at graden av egenbetaling for å delta på leirskole er 

en medvirkende årsak, til at både en del minoritetsspråklige elever og andre elever fra 

familier med en utfordrende økonomi ikke deltar på leirskole. Hovedutfordringen er, 

etter disse medlemmers oppfatning, at praksisen som har utviklet seg når det gjelder graden 

av egenbetaling, kommer i konflikt med gratisskoleprinsippet. Etter at midlene ble lagt inn i 

rammetilskuddet til kommunene, er det i dag kun lønnstilskudd til de vertskommunene som 

har lærere som er ansatt ved leirskolene, som finansieres særskilt over statsbudsjettet over 

denne posten. Ut over dette har ikke kommunene eller staten noen plikt til å dekke elevenes 

oppholds- og reisekostnader. I stedet lempes finansieringsansvaret over på foreldre og 

foresatte som på ulike måter samler inn penger i yttergrensen av gratisskoleprinsippet. Disse 

medlemmer viser til at det ikke er lov å kreve noen former for egenandeler av 

elevene/foreldrene til leirskoleopphold (reise, kost og losji) eller til andre turer som er en del 

av grunnskoleopplæringen, jf. § 2-15 i opplæringsloven. Selv om opplæringsloven § 2-15 ikke 

er til hinder for at skolene kan ta imot ulike former for gaver (pengegaver, midler fra 

dugnadsinnsats og klassekasse, utstyr osv.), så mener disse medlemmer at dagens praksis 

utfordrer gratisskoleprinsippet ved at foreldre og foresatte pålegges – direkte eller indirekte 

– å bære kostnadene for en del av undervisningen. Enkelte kommuner har derfor valgt ikke å 

sende elevene på leirskole, mens det i andre kommuner er enkeltelever som ikke har 

anledning til å delta. 
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Disse medlemmer mener at svært mange skoler i dag organiserer leirskoleturer slik at disse 

de facto inngår som en del av undervisningen og følgelig skal finansieres av skolen. GSI-

tallene som det refereres til i proposisjonen, bekrefter kun omfanget av elever som årlig 

deltar på leirskoler, og sier ikke noe om hvorvidt finansieringen fungerer godt eller dårlig. 

Disse medlemmer mener dagens praksis befinner seg i en problematisk gråsone, som både 

utfordrer prinsippet om gratis grunnskole, og som fører til at ikke alle elever får ta del i det 

samme opplæringstilbudet. Disse medlemmer mener fortsatt at regjeringen har et ansvar 

for å rydde opp i denne situasjonen. 

Komiteens medlemmer fra Høyre og Fremskrittspartiet vil understreke Stortingets ønske om 

at alle elever skal gis tilbud om overnattingsturer. Disse medlemmer er positive til at skoler 

prioriterer leirskoleopphold. Disse medlemmer viser til tall fra GSI som viser at de fleste 

elever får delta på leirskole, og at tallene har vært stabile over tid. Hovedandelen av elever 

som ønsker det, får et tilbud om leirskoleopphold, noe som er positivt. Disse 

medlemmer mener dette viser at det kommunale ansvaret for dette tilbudet fungerer godt. 

Disse medlemmer viser til at man for å bidra til at så mange elever som mulig får tilbud om 

et leirskoleopphold, har en egen tilskuddsordning som har som formål å dekke utgifter 

kommuner har til leirskoleopplæring ved leirskoleopphold. Disse medlemmer viser til 

budsjettforliket, der det foreslås nærmere 53 mill. kroner til formålet. 

Disse medlemmer vil påpeke at en rettighetsfesting gjennom lov er et sterkt virkemiddel 

som først og fremst skal gi et juridisk rettsvern og dermed ikke kan anses som det riktige 

virkemiddelet i denne saken. 

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet viser til finansinnstillingen, der Arbeiderpartiet 

foreslo å bevilge 2 mill. kroner til leirskoleopplæring. 

Komiteens medlemmer fra Senterpartiet viser til finansinnstillingen og Senterpartiets 

alternative budsjettforslag med forslag om å opprette en tilskuddsordning på 60 mill. kroner 

for 2018, som vil gi et tilskudd på 1 000 kroner pr. elev til oppholds- og reiseutgifter. 

Komiteens medlem fra Sosialistisk Venstreparti er kritisk til departementets manglende vilje 

til å følge opp stortingsflertallets intensjon om at alle barn skal få tilbud om leirskole i løpet 

av grunnskolen. Etter å ha søkt ulike løsninger uten å komme i havn, ser ikke dette 

medlem annen utvei enn å lovfeste tilbudet. Gjennom å lovfeste en rett til leirskole, vil 

overnattingsturer bli en del av den obligatoriske skolegangen for alle, også for 

minoritetselevene. 

Komiteens medlem fra Venstre mener at den praktiske erfaringen og mestringsopplevelsen 

et leirskoleopphold gir elever, er så viktig at alle elever bør ha rett til å delta 

på leirskole minst én gang i løpet av grunnskolen. 

Komiteens medlemmer fra Sosialistisk Venstreparti og Venstre fremmer følgende forslag: 

«Stortinget ber regjeringen i løpet av våren 2018 fremme et lovforslag der retten 

til leirskoleopphold lovfestes.» 

  



43 
 

VEDLEGG 2 

Høringsnotat Kunnskapsdep. 21. sept. 2018 

 
VEDLEGG 3 

Høringssvar fra Norsk Leirskoleforening 

Dato: 30.12.2018 

Svartype: Med merknad 

LOVFESTING AV ET LEIRSKOLEOPPHOLD - 

HØRINGSVAR FRA NORSK LEIRSKOLEFORENING  

Bakgrunn for saken 

Lovfesting av elevenes leirskoleopphold er en gledelig, viktig og lenge etterlengtet sak. 

Leirskoletilbudet er verdifullt og sterkt ønsket, i skolen, blant elevene og i foreldregruppa.  

Det har gjennom mange år vært mye uro i en rekke kommuner rundt tilbudet, av økonomiske 

årsaker, om elevene skal få reise på leirskole. Det har vært en uheldig situasjon og er 

bakgrunnen for at leirskolesaken har gått mot en lovfesting.  

NLF vil takke regjeringen for å ta tak i dette. 

 

Svakhet i høringsforslaget 

Ordlyden i Jeløya-avtalen; «Regjeringen vil lovfeste retten til et leirskoleopphold i løpet av 

grunnskolen", og omtalen av saken, gir inntrykk av at nå skal alle elever få tilbud om et 

leirskoleopphold.  

Det er dessverre ikke tilfelle slik saken står nå.  

I høringsforslaget er regjeringserklæringen endret og lovforslaget omformulert slik at det ikke 

løser problematikken fullt ut.  

Høringsforslaget vedtatt slik det foreligger vil ikke bringe ro rundt leirskolesaken.  

Det vil ikke imøtekomme forventningen om likhet for elevene når det gjelder leirskole som 

læringsarena for alle.  

  

Vi håper og tror at det ikke er tilsiktet, men vil påpeke denne svakheten i det som er lagt 

fram.  

Forslaget åpner for andre typer skoleturer, utenlandsopphold eller kortere lokale varianter.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/b17a18b2e1064482aa3239ab4eb3def4/horingsnotat-om-leirskoler-og-skolebytte-v190918-l1440300.pdf
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Det kan i noen kommuner bli noe annet helt annet enn leirskole, for å spare penger, og 

forslaget blir en utvanning av leirskolebegrepet. De unike gevinstene ved et fullverdig 

leirskoleopphold kan svekkes eller gå tapt.  

 

Forklaring 

Skoler, elever og foreldre vil fortsatt oppleve å miste leirskoletilbudet, fordi lovforslaget ikke 

sikrer dens sentrale kjennetegn som er: 

• Naturen som læringsarena. 

• Varighet 4 sammenhengende overnattinger. 

• Opphold i et nytt miljø. 

Uten disse rammefaktorene er det ikke leirskoleopphold som sikres for elevene, enten det er 

ved en tradisjonell bemannet leirskole eller det er på ubemannet opphold. Det bør rettes opp. 

 

Lovfestingen 

Norsk Leirskoleforening foreslår denne formuleringen i loven: 

«Kommunen skal tilby elevane minst eit leirskoleopphald med fire samanhengande 

overnattinger som del av grunnskoleopplæringa.» 

 

Uten natur og friluftsliv, er det ikke leirskole.  

Da glipper bant annet folkehelseperspektivet, den norske friluftslivstradisjonen, miljø og 

bærekraftig utvikling. 

 

Uten varighet på en full skoleuke og helst i et nytt miljø, er det ikke et fullverdig 

leirskoletilbud.  

Da svekkes verdier som livsmestring, dybdelæring og formidling av norske tradisjoner og 

norsk kultur som kjennetegner leirskoletilbudet. 

  

MER OM BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE 

Leirskoleopphold er et verdifullt og unikt tilbud som alle elever bør få oppleve.  

I Jeløya-plattformen står det:  

«Regjeringen vil lovfeste retten til et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen." 

Viser også til vedlegg; Kunnskapsminister Jan Tore Sanners svar datert 22.02.18, som gir 

klart uttrykk for akkurat det samme. 

Dette er svært gledelige kunngjøringer som mange har ventet på. Bakgrunnen for at saken har 

kommet helt til en lovfesting, er den stadig tilbakevendende uro i skolen med usikkerhet og 
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kutt i elevenes leirskoleopphold.  

Dette er en uønsket situasjon som det nå kan bli en slutt på. Det betinger imidlertid at det er 

leirskoletilbudet som sikres, og at uklarhet og tvil rundt det blir fjernet. 

Hva skal lovfestes? 

I høringsforslaget er imidlertid regjeringserklæringen og Kunnskapsministerens svar endret. 

Lovformuleringen i denne sikrer ikke ro omkring elevenes leirskoletilbud. Det står:  

«Kommunen skal tilby elevane eit leirskoleopphald eller ein annan skoletur med minst tre 

overnattinger som del av grunnskoleopplæringa.» 

 

Når det står «…eller ein annan skoletur med minst tre overnattinger….» åpner det for en 

uheldig sammenblanding med helt andre typer opplegg enn leirskole. Det er å blande epler og 

pærer.  

Det blir å sette opp mot hverandre helt ulike læringsarenaer, og bytte ut sentrale fagområder 

med noe helt annet. Det gir ikke den ønskede likhet i tilbudet.  

Det kan bli kortere lokale turer som innsparings-varianter. Det undergraver både 

forventningen til og intensjonen bak lovfestingen; at alle elever skal få et fullverdig 

leirskoleopphold i løpet av grunnskolen.  

Med forslagets lovformulering vil det fortsatt være rom for usikkerhet, uro og kutt knyttet til 

elevers leirskoletilbud på samme måte som mange opplever i dag. Det mener vi er uheldig og 

uønsket. 

Leirskoleopplæringens pedagogisk idè er bygget på naturen som læringsarena, i 

en sammenhengende skoleuke, i et nytt miljø. Kvalitetene i og gevinstene ved en slik 

læringsarena kan for mange elever bli redusert eller glippe med forslagets lovtekst. Det blir 

feil fordi det handler om verdier som folkehelse, miljø og bærekraftig utvikling, livsmestring 

og dybdelæring. 

 

Valg av tilbud 

Leirskole-begrepet i denne sammenheng viser til en pedagogisk metode og ikke til bestemte 

fysiske steder. Det er ikke leirskolesteder som skal sikres for elevene, men 

leirskolemetodikken. NLF vil understreke nettopp det. 

 

Leirskoleoppholdet kan gjennomføres ved: 

• Bemannet leirskole. 

Leirskolen tilbyr et pedagogisk opplegg ledet av kommunalt ansatte leirskolelærere i 

samarbeid med skolens medfølgende lærere. Det er det vanligste leirskoletilbudet. (Alle 

leirskoler tilsluttet Norsk Leirskoleforening er bemannede leirskoler.) 
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• Ubemannet leirskole.  

Skolens lærere har selv ansvaret for planlegging og gjennomføring av det pedagogiske 

opplegget. Oppholdet kan legges til et sted med selvhushold eller med lokalt vertskap som 

står for innkvartering/bespisning, men fortsatt med naturen som læringsarena over en 

sammenhengende uke. 

 

LEIRSKOLENS GRUNNLEGGENDE RAMMEFAKTORER 

Leirskoleoppholdets unike særpreg og dets gevinster bygger på: 

• Bruk av naturen som læringsarena gjennom varierte friluftslivsaktiviteter. 

• Varigheten; en sammenhengende skoleuke, mandag til fredag. 

• Elever fra ulike skoler og opphold i et nytt miljø står også sentralt i leirskoleidèen. 

Dette er viktige rammefaktorer som ikke blir sikret i høringsforslaget. 

 Et slikt fullverdig leirskoleopphold har gevinster på mange områder: 

• Folkehelse; fysisk og psykisk. 

• Videreføre den norske friluftslivstradisjonen. 

• Naturforståelse, miljø og bærekraftig utvikling. 

• Tilpasset opplæring og mestring gjennom praktiske oppgaver og utfordringer. 

• Tverrfaglige kompetansemål og dybdelæring. 

• Integrering, bekjempe fordommer og utenforskap, fremme toleranse. 

• Sosial utjevning og tilhørighet. 

• Kulturformidling og forståelse for norske tradisjoner. 

• Fellesopplevelser og klassemiljø. 

• Samarbeid og sosial kompetanse gjennom bruk av naturen. 

• Læringsglede. Praktisk, spennende og virkelighetsnær undervisning i naturen skaper 

engasjement og stimulerer til videre læring. 

• Påfyll av opplevelser, erfaringer og minner fremmer livskvalitet og tilhørighet. 

• Styrket selvbilde og livsmestring. 

Dette er verdier som bør sikres gjennom kommende lovfesting. De samsvarer med sentrale 

satsingsområder i framtidens skole og samfunn. Derfor er det riktig og viktig å sikre 

nettopp leirskolemetodikken gjennom et fullverdig leirskoleopphold.   
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POLITISKE FORANKRINGER 

 

Leirskoletilbudets kvaliteter og gevinster gjenspeiles i politiske dokumenterer.  

 

- Jfr. Stortingsmelding 28 og fagfornyelsen: «Skolen skal bidra til at elevene utvikler 

naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet.» og «Skolen skal legge til rette 

for læring innenfor de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og 

medborgerskap, og bærekraftig utvikling.» Leirskole er en særlig god læringsarena for 

nettopp dette. 

 

- Jfr. Stortingsmelding 18, Friluftsmeldingen. Her står det: «Gjennom meldingen vil 

regjeringen bidra til at enda flere driver med friluftsliv, og får oppleve friluftsliv som en kilde 

til bedre helse og høyere livskvalitet. Meldingen omfatter tiltak og føringer innenfor både 

motivering og rekruttering til friluftsliv..» Leirskoleopphold bidrar til å nå målsettingene.  

 

- På samme måte harmonerer det med kommende stortingsmelding om 

folkehelse og handlingsplan for fysisk aktivitet.  

 

- I Læreplanverket for Kunnskapsløftet henter leirskolene ut kompetansemål fra ulike fag til 

sitt pedagogiske opplegg. På leirskole, som en praktisk og annerledes læringsarena, er det 

mulig å imøtekomme mål i både fagplanene og i overordnet del på en bedre måte enn inne i 

klasserommet. 

Andre typer turer eller kortere overnattingsopplegg kan også være verdifulle på sin måte, men 

disse må være et supplement til og ikke i stedet for et leirskoleopphold. 

Når denne saken endelig har kommet fram til dagens viktige milepæl; en nasjonal lovfesting, 

bør den sikre alle elever et fullverdig leirskoletilbud. 

  

HVORDAN SIKRE ET FULLVERDIG LEIRSKOLETILBUD 

• Naturen som læringsarena er essensen i denne saken. Uten er det ikke 

leirskole. Naturopplevelser er leirskolens livsnerve. Friluftslivets gleder og utfordringer bør 

sikres som et sentralt element 

• Varigheten på en sammenhengende full skoleuke er en viktig rammefaktor i et fullverdig 

leirskoletilbud. Det er mange grunner til det: 

 

- Med 5 dagers leirskole blir læringsutbyttet bedre for den enkelte elev. 



48 
 

- Tiden er leirskolens kjennetegn og styrke, ved å bringe elevene inn i «leirskolebobla», inn i 

naturen og med unike muligheter for dybdelæring.  

- Lengden på oppholdet er avgjørende for en slik dybdelæring; med tid til varierte 

opplevelser, ro, refleksjon, innlevelse og forståelse. Det setter varige spor. 

 

-  For mange barn tar det tid å bli trygg på et fremmed sted med nye mennesker. Det gjelder 

også på leirskole borte fra familien; i et nytt miljø, med nye voksne og nye medelever.  

Vi ser at hjemlengsel-problematikken beherskes stadig bedre utover i uka, en viktig 

opplevelse og erfaring for elevene . 

 

- Leirskolens pedagogiske plan og progresjon er bygget opp på 5 dagers opphold, fra mandag 

til fredag. Når noen kan velge kortere uke, er det uheldig og ødeleggende både for leirskolens 

opplegg og for besøkselevenes utbytte og læring. 

 

- Erfaring viser at det er stor forskjell på 3 og 4 døgns leirskole. Med første og siste dag som 

reisedager, reduseres leirskoleoppholdet fra tre fulle dager; tirsdag, onsdag og torsdag, til bare 

to hele dager ved 3 døgns tilbud. 

 

- Det er vanlig på en leirskoleuke at det kommer elever fra ulike skoler og kommuner. Når det 

åpnes for amputerte opphold ved at en skole blir hentet hjem dagen før andre skoler i den 

samme uka, skaper det uro og oppbrudds-stemning i gruppa.  

- Det er forstyrrende for undervisningen.  

- Det er uheldig og uverdig overfor de elevene som blir hentet hjem dagen før.  

- Det er uheldig for de andre elevene som skal bli full uke ved at det bryter opp 

samarbeidsgrupper og sosiale relasjoner. Vi har erfaring med disse ulempene.  

 

- Ulik hjemreisedag vanskeliggjør deling i skoleblandede grupper som er en vesentlig faktor i 

opplevelsen og den sosiale læringen på leirskole. Det må planlegges for to ulike leirskoleløp 

innenfor samme uke. Det svekker begge. 

 

- Økonomisk sett vil en avkorting av leirskoleuka redusere gevinstene ved investeringen. Det 

blir mindre utbytte for hver investert krone.  

 

- Sammenhengende opphold kontra flere kortere har også andre økonomiske fordeler, både 

for reisekostnader og lærergodtgjørelse. Flere kortere opphold vil medføre at uforholdsmessig 

mye tid går med til reising, og mindre går til undervisning og læring. 
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- Fem sammenhengende dager muliggjør og forsvarer reiser til et nytt miljø.  

 

- I dagens ordning for øremerket tilskudd til undervisning ligger det en stimulans til å velge 

full uke ved at 3 døgn gir mindre tilskudd enn 4 døgn. Dette incitamentet blir foreslått fjernet i 

høringsforslaget. Da er det viktig at loven sikrer full leirskole-uke. 

Vi vil oppfordre til at dagens krav om 3 døgns opphold økes til 4 døgn for å sikre kvalitet og 

utbytte. 

• Finansieringen bør sikre og dekke: 

 

- Vertskommunens pedagogiske utgifter til undervisningspersonalet på leirskolen. (Jfr. dagens 

øremerkede tilskudd over post 66, kap. 225 som er en avgjørende mekanisme for at 

vertskommuner for leirskoler tar på seg ansvaret for leirskoleopplæring av andre kommuners 

elever. Økonomisk sikkerhet.) 

 

- Reiseutgiften som muliggjør leirskoleturer til et nytt naturmiljø. 

 

- Elevutgiften til kost og losji slik at foresatte ikke lenger blir presset til økonomiske bidrag på 

kant med gratisprinsippet. 

 

- Utgiftene til skolens medfølgende lærere for en tilstrekkelig bemanning. 

•  Alle elever bør få lik rett til leirskole uavhengig av hvilken skole de går på. Et slikt opphold 

over flere døgn er viktig for å oppleve å bli og være integrert, føle likeverd og være en del av 

fellesskapet; uavhengig av funksjonsnivå, kjønn, religion og etnisitet. 

Leirskole handler om folkehelse, dannelse og integrering og i den sammenheng er leirskole en 

unik arena. Friskolene bør derfor også omfattes av et lovpålegg.  

• Tilbudet bør kvalitetssikres gjennom en egen forskrift for leirskolevirksomhet.  

 

Forskriften bør regulere: 

- Ansvars- og oppgavefordeling. 

- Kompetansekrav og bemanningstetthet. 

- Sikkerhet og miljø. 

- Pedagogisk plan og pedagogisk ledelse. 

- Tilrettelegging for elever med funksjonsnedsettelser. 

- Tilpasninger for elever med annen etnisk og kulturell opprinnelse. 
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• Det bør være en godkjenningsordning for leirskoler som sikrer kvalitet og sikkerhet.  

(Jfr. dagens anbefalingsordning i Norsk Leirskoleforening. NLF kan bistå i et slikt arbeid.) 

• Skolene bør selv få velge hvor de ønsker å bestille eller legge sitt leirskoleopphold. Det gir 

lokal handlefrihet. 

• Det igjen gir en åpen og sunn konkurranse mellom leirskolene som stimulerer til 

videreutvikling og kvalitet i tilbudet. 

Noen vanlige kommentarer på slutten av en uke på leirskole: 

 

Dette er elevsitater vi ofte hører, og som sier noe om betydningen av tilbudet: 

- "Dette har vært den beste uka i mitt liv." 

- "Jeg har lært på en annen og bedre måte enn hjemme på skolen." 

- "Skulle ønske jeg kunne være her en uke til."  

- "Jeg har blitt bedre kjent med meg selv."  

- "Jeg har fått flere nye venner." 

Noen vanlige lærerkommentarer er: 

- "Det har vært fantastisk å se hvordan han/hun har blomstret." 

- "Jeg har fått se elevene vise helt andre sider av seg selv."  

- "Vi har blitt bedre kjent."  

- "Dette er en uke elevene virkelig vokser på." 

- "Leirskolen er en praktisk læringsarena som vi trenger i skolen." 

 

 

KOMMENTARER TIL HØRINGEN OG SVAR PÅ SPØRSMÅLENE: 

 

Til pkt. 2.2 «Gjeldende rett», siste del. 

- Dagens kriterier for «Tilskudd til leirskoleopplæring» har blitt endret fra det som var 

intensjonen med tilskuddet. Det har medført at overnattingsturer som ikke er leirskole kan 

motta tilskudd til leirskoleopplæring. Det skaper uheldige forskjeller og uro, og bør rettes opp. 

- Det er bra at §10-3 ligger fast. Den er viktig for leirskoleordningen og kvaliteten i tilbudet. 

Til pkt. 2.3.1 «Behov for lovfesting» 

- NLF støtter departementets syn på at det er «negativt at tilbudet ikke blir gitt til alle». Det 

ville bli løst ved å opprettholde erklæringen fra Jeløya, å «lovfeste retten til et 

leirskoleopphold», men løses ikke med høringsforslaget.  

- I 3. avsnitt åpnes det for «… eller annen skoletur med overnatting…». Det bør slettes, 

alternativt endres til «…eller tilsvarende skoletur….» for å sikre det som er kvalitetene og 
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gevinstene i leirskolemetodikken. Nå er det leirskole, i betydningen bemannet eller 

ubemannet leirskoleopphold, som må sikres for å bringe ro rundt saken. 

- NLF er enig i at en lovfesting av et leirskoleopphold vil dempe presset på gratisprinsippet, 

men da er det et leirskoleopphold som må sikres. Med høringsforslaget kan kommuner i 

framtiden innfri loven ved å tilby kortere lokale billig-varianter som ikke er leirskole, og 

foreldregruppa vil fortsatt føle seg presset til å måtte stille opp med finansiering for at elevene 

skal få et fullverdig leirskoleopphold. Det strider mot lovforslagets intensjon. 

Til pkt. 2.3.2.1 Plikt for skoleeier til å tilby leirskole eller annen skoletur med overnatting 

- NLF viser til det som er sagt ovenfor når det gjelder behovet for å tydeliggjøre hva som er 

leirskole, og det uheldige ved dagens sammenblanding med andre typer tilbud. 

- NLF er enig i at skolene skal ha frihet i valg av tilbud, men forslaget muliggjør at noen 

fortsatt kan oppleve å ikke få leirskole. Det vil ikke skape ro og rettferdighet i leirskolesaken. 

 

- Skolene vil med NLF`s forslag stå fritt i valg av sted å reise til, valg om fjell eller kyst, 

barmark eller snø, bemannet eller ubemannet leirskole, til et sted med selvhushold eller på 

selvbergingsopphold i f.eks. lavvu/gapahuk. I alle tilfeller sikres naturen som læringsarena. 

NLF`s tilbud er bare en av flere valgmuligheter. 

- Det står til slutt i nest siste avsnitt om andre type turer enn leirskole at: 

«Det er også i overensstemmelse med eksisterende praksis og tradisjon ved skolene.»  

Det er ikke riktig. I Norge er eksisterende praksis og tradisjon å reise på tradisjonell leirskole, 

noe 80-90 % har gjort siden 1970-tallet. Andre typer overnattingsturer har blitt tilbudt i tillegg 

til leirskole. Den stadig tilbakevendende uro og støy handler om kutt i leirskoletilbudet. Det 

bør løses gjennom kommende lovfesting. 

Til pkt.  2.3.2.2 En del av grunnskoleopplæringen 

NLF støtter departementets syn fullt ut på dette punktet.  

Leirskoler tilsluttet Norsk Leirskoleforening skal ha et pedagogisk opplegg forankret i 

gjeldende lovverk. De skal ta imot alle elever uavhengig av livssyn, kulturell bakgrunn eller 

etnisk opprinnelse, i tråd med kravene til den offentlige grunnskolen. NLF-leirskoler skal 

kunne ta imot og tilby gode opplegg for elever med funksjonsnedsettelser.  

Til pkt.  2.3.2.3 Friskolene pålegges ikke en plikt til å tilby leirskole eller annen skoletur 

med overnatting 

NLF mener at det er like viktig for alle elever å få leirskole som læringsarena og del av sitt 

opplæringsmangfold, enten de går på offentlig eller privat skole. NLF mener derfor at loven 

også bør gjelde for friskoler for at som det står i høringen «de skal tilby en opplæring jevngod 

med den som gis i offentlig skole.» Dessuten har friskolene gjennom sitt driftstilskudd 

allerede fått penger til leirskoleopphold. 
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Til pkt. 2.3.3.1 Lengde på oppholdet 

- Varigheten på 4 sammenhengende overnattinger er avgjørende for leirskoleoppholdets 

kvalitet og læringsgevinster. Dep. skriver «Et leirskoleopphold har vanligvis en varighet på 

tre til fire overnattinger.» Det er ikke riktig. Det er helt uvanlig med 3 døgns leirskole. Det 

pedagogiske opplegget i leirskoleordningen er bygget opp på 5 dager, mandag til fredag. 

Leirskolelæreres tilsettinger i vertskommuner for leirskole er også basert på full skoleuke.  

 

- Det kan tilsynelatende virke som 3 kontra 4 døgn ikke betyr så mye, men erfaring viser at 

det på flere måter har stor betydning. Vi viser til eget avsnitt ovenfor med begrunnelser for 

det. 

 

- NLF har opplevet en tendens de seinere årene til økte forespørsler om 3 døgns opphold, 

ensidig begrunnet med krav om innsparinger. Det svekker læringsutbyttet og undergraver 

tradisjonen med et fullverdig leirskoletilbud, og bør stanses i kommende lovfesting.  

- NLF mener at det i spesielle tilfeller bør være anledning for å søke om dispensasjon for 

opphold på 1-3 overnattinger. Det kan være spesialskoler som har elever med særskilte behov 

for kortere opphold. Det er viktig at også disse elevene får oppleve leirskole. Til vanlig bør 

det imidlertid ikke være mulig å velge opphold under 4 døgn. 

Til pkt. 2.3.3.2 Faglig innhold 

NLF støtter departementets syn på dette punktet. Krav til faglig innhold er i tråd med dagens 

krav til alle leirskoler tilsluttet Norsk Leirskoleforening.  

Leirskolen skal tilby et pedagogisk opplegg forankret i gjeldende læreplan og med et timetall 

minst like høyt som på en vanlig skoleuke. 

Når det gjelder undervisningstimetallet på en leirskoleuke, er det vanligvis høyere enn på en 

ordinær skoleuke. Det vil særlig være et høyere undervisningstimetall på tirsdag, onsdag og 

torsdag som er de tre hele leirskoledagene, enn på mandag og fredag som er ankomst og 

avreisedager.  

Det er riktig å se på undervisningstimetallet samlet for en leirskoleuke og ikke fordele det likt 

på alle leirskoledagene slik det er i dag. I praksis fungerer ikke det. 

Til pkt. 2.4 Departementets forslag 

 -Departementet foreslår at det i opplæringsloven lovfestes en plikt for kommunene til å tilby 

leirskole eller en annen skoletur med overnatting som del av grunnskoleopplæringen. 

Plikten foreslås lovfestet i ny § 13-7 b. 

NLF foreslår at loven formuleres slik at alle elever får tilbud om et fullverdig 

leirskoleopphold med de kvaliteter og gevinster som ligger i det, i tråd med den etablerte 

norske leirskoletradisjonen. Definisjonen på et leirskoleopphold bør avgrenses og klargjøres. 
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-Departementet foreslår at skoleturen må ha en varighet på minst tre overnattinger og at det 

fastsettes et krav om at en del av aktivitetene på turen er en del av opplæringen. Det skal gis 

opplæring av et slikt omfang som elevene ville ha fått dersom de var på skolen. 

NLF foreslår at leirskoleoppholdet har en varighet på fire sammenhengende dager.  

NLF støtter kravet om at aktivitetene på leirskoleoppholdet skal være en del av opplæringen, 

og i minst samme omfang som i en ordinær skoleuke. 

-Det foreslås ikke endringer i friskoleloven. 

NLF foreslår en tilsvarende endring i friskoleloven som i Opplæringsloven.  

Til pkt. 4 Økonomiske og administrative konsekvenser  

4.1 Plikt til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting som en del av 

grunnskoleopplæringen 

NLF ber om at «Tilskudd til leirskoleopplæring» på kap.225, post 66 beholdes som øremerket 

tilskudd og ikke legges inn i rammetilskuddet. Det er flere årsaker til det. 

 

 - Dette er et spesielt økonomisk grep for å sikre at et mindretall kommuner i landet er villig 

til å påta seg og være vertskommune for leirskole. Disse vertskommunene, under 50 i antall, 

tar imot andre kommuners elever på leirskoleopphold av god kvalitet. 

 

- Dette tilskuddet henger sammen med Opplæringslovens §10-3, som er avgjørende for en 

velfungerende leirskoleordning, nå og i framtiden. Denne paragrafen sammen med det 

øremerkede tilskuddet sikrer at undervisningspersonalet kan være tilsatt i den kommunen der 

leirskolen ligger. 

 

- Bak fordelingen av post 66-midlene, som i første omgang går til alle landets kommuner, 

ligger det en refusjonsgaranti som kanaliserer pengene videre til den vertskommunen som 

brukerkommunen reiser på leirskole til. Denne mekanismen kan bli truet dersom tilskuddet 

legges inn den generelle rammeoverføringen. 

 

- Det er kjent at presset er stort på kommunenes generelle rammetilskudd, og midlene over 

post 66 er likevel låst til formålet når tilbudet nå blir lovfestet. Det tilsier at øremerkingen kan 

beholdes. 

 NLF viser for øvrig til eget avsnitt ovenfor om finansieringen.  

 

Til pkt. 5 Merknader til lovbestemmelsene som foreslås endret  

Til § 13-7b i Opplæringsloven 
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NLF viser til kommentarer og argumentasjon ovenfor når det gjelder innhold i tilbudet og 

varighet på oppholdet. 

NLF støtter at alle bør delta, at det skal tas hensyn til ulike elevbehov og at oppholdet skal 

være en del av grunnskoleopplæringen. 

Til pkt. 6 Lovforslag 

I høringsforslaget fremmes følgende lovtekst: 

Opplæringsloven § 13-7 b skal lyde: 

§ 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskole eller skoletur 

Kommunen skal tilby elevane eit leirskoleopphald eller ein annan skoletur med 

minst tre overnattinger som del av grunnskoleopplæringa. Somme av aktivitetane på 

leirskolen eller turen skal vere opplæring. Det skal gis opplæring av eit omfang som 

tilsvarar det elevane ville ha fått dersom dei i staden hadde vore på skolen. 

 

Norsk Leirskoleforening foreslår denne lovteksten: 

§ 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskole.  

Kommunen skal tilby elevane minst eit leirskoleopphald med fire samanhengande 

overnattinger som del av grunnskoleopplæringa. Somme av aktivitetane på leirskolen 

skal vere opplæring. Det skal gis opplæring av eit omfang som tilsvarar det elevane ville 

ha fått dersom dei i staden hadde vore på skolen. 

 

 

KORT OM NORSK LEIRSKOLEFORENING OG DEN NORSKE 

LEIRSKOLETRADISJONEN 

- Norsk Leirskoleforening (NLF) er en frittstående pedagogisk interesseforening som arbeider 

for kvalitet i leirskoletilbudet gjennom krav til leirskolenes pedagogiske innhold og ledelse, 

sikkerhet og miljø, i henhold til lovverket for grunnskolen. 

 

- Leirskoler tilsluttet NLF må ha kommunalt ansatt undervisningspersonale i tråd med 

Opplæringsloven §10-3. Det er viktig fordi det sikrer pedagogisk kompetanse på uteskole i 

leirskolens miljø. 

  

- 51 leirskoler fordelt på kyst og fjell over hele landet er p.t. tilsluttet Norsk 

Leirskoleforening.  

Disse tar årlig imot rundt 50 000 skoleelever på en ukes leirskoleopphold. 

  

- Nye steder som ønsker å starte leirskolevirksomhet kan søke om opptak og bli anbefalt etter 



55 
 

befaring og kvalitetssikring. NLF får stadig nye henvendelser om oppstart av leirskoledrift. 

 

- Grunnskolene velger selv hvor de ønsker å bestille leirskoleopphold. Det gir en åpen og 

sunn konkurranse mellom leirskolene som stimulerer til videreutvikling og kvalitet i tilbudet.  

 

- Dagens leirskoleordning er bygget opp på erfaring og kunnskap gjennom fem tiår. 

 

Leirskoleopphold bidrar til: 

• Variert tverrfaglig læring som imøtekommer sentrale deler av læreplanens overordnede del og 

læreplanens kompetansemål i flere fag. Dybdelæring. 

• Praktiske oppgaver som fremmer språk- og begrepsinnlæring og styrker forståelse. 

• Tilpasset opplæring. Leirskole gir utfordringer for den enkelte der alle opplever mestring. 

Barna får vise andre sider av seg selv enn i klasserommet. Leirskole handler om elevaktivitet 

og handlingskompetanse. 

• Praktiske samarbeidsutfordringer på tvers av klasser og skoler. Sosial trening. 

• Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet, mestringsopplevelser, styrket selvbilde og 

sosial kompetanse, som legger grunnlag for livsmestring og bedre læring. 

• Det grønne skiftet. Miljøbevissthet. Naturopplevelser fremmer gleden ved og tilhørigheten til 

naturen. Bærekraftig utvikling. 

• Styrking av den norske friluftslivstradisjonen, stimulere til videre og variert friluftsliv. 

• Formidling av lokal kultur og norske tradisjoner. 

• Integrering, gjennom en ukes samvær mellom ulike kulturer og tradisjoner. Komme tett på 

hverandre ved å bo og leve sammen, dele rom og måltider, hjelpe hverandre i utfordrende 

friluftslivsaktiviteter. Fremmer forståelse og toleranse, forebygger fordommer og 

fremmedfrykt. 

• Forebygge og avdekke sosial kontroll ved at alle deltar. 

• Sosial utjevning. Fellesopplevelser som bidrag i kampen mot barnefattigdom og ulikhet. På 

leirskole er det likt for alle; innkvartering, måltider, aktiviteter osv. 

• Styrking av klassemiljø, skoletrivsel og læringsglede. Motvirke skolefrafall. 

• Samarbeid og sosial kompetanse. 

• Avdekke og forebygge mobbing. Alle voksne er tett på hele døgnet. 
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• Læringsglede. Praktisk, spennende og virkelighetsnær undervisning skaper engasjement og 

stimulerer til videre læring. 

• Opphold på bemannet leirskole er også en læringsarena for medfølgende lærere; i uteskole og 

uteskolemetodikk for å overvinne «dørstokkmila» og ta mer aktiv bruk av naturen som 

læringsarena i skolehverdagen hjemme. 

  

2 vedlegg 

 

(Når høringssvaret i word ble limt inn i dette skjemaet, ble det endret i format på avsnitt, 

innrykk og punktlister. Det er forsøkt rettet opp, men er derfor også lastet opp som et pdf-

vedlegg.) 

  

Vedlegg 

• Sanners svar om lovfesting leirskole. SKM_C654e18022209040.pdf 

• Lovfesting av leirskoleopphold - høring NLF.pdf 

Kunnskapsdepartementet 

Til høringen 

Re 

  

http://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kd/hoeringer/hoeringsdok/2018/horing-om-endringer-i-opplaringsloven-og-friskoleloven-leirskole-og-skolebytte-i-videregaende-opplaring/Download/?vedleggId=95d4d1cc-849e-468d-8192-a23c59f0818f
http://www.regjeringen.no/no/dokument/dep/kd/hoeringer/hoeringsdok/2018/horing-om-endringer-i-opplaringsloven-og-friskoleloven-leirskole-og-skolebytte-i-videregaende-opplaring/Download/?vedleggId=d9921177-5f41-48c7-afb5-510996240370
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/id586/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-endringer-i-opplaringsloven-og-friskoleloven-leirskole-og-skolebytte-i-videregaende-opplaring/id2611029/
https://www.regjeringen.no/
https://www.regjeringen.no/
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VEDLEGG  4 

 

VEDLEGG til Budsjetthøringen 23.10.18 

 

Disse kjennetegnene og rammebetingelsene er avgjørende å sikre i 

kommende lovfesting av leirskoletilbudet. 
 

• Folkehelse  

• Miljø og bærekraftig utvikling 

• Integrering 

• Sosial utjevning 

• Kulturformidling 

• Fellesopplevelser og klassemiljø 

- Naturopplevelser er livsnerven i leirskolepedagogikken. Leirskole handler om å benytte 

naturen som arena for læring og mestring. 

 

- Varigheten mandag til fredag er avgjørende for utbyttet. Fem sammenhengende dager gir 

unike muligheter for dybdelæring; tid til varierte opplevelser, ro, refleksjon og forståelse. 

  

- Ukesopphold tilrettelegger for å reise til et annet miljø enn hjemme, for å bli kjent med 

andre deler av norsk kultur og natur, for å skjerpe sanser og stimulere nysgjerrighet gjennom 

nye utfordringer.  

 

- Leirskoleopphold som obligatorisk del av skoleløpet tilrettelegger for at alle i hvert årskull 

får tilbudet, uavhengig av bakgrunn og erfaring. Det å bo og leve sammen og løse oppgaver i 

samarbeid, på tvers av sosiale lag og etnisk opprinnelse, gir verdifull læring og varige minner.  

 

Bemannet eller ubemannet leirskole 

Leirskoletilbudet kan imøtekommes både gjennom bemannet og ubemannet leirskole.  

De fleste velger å legge oppholdet til en bemannet leirskole. Det betyr at klassen reiser til et 

sted med et gjennomarbeidet pedagogisk opplegg styrt av lokale kommunalt ansatte 

leirskolelærere (Jfr. Opplæringsloven §10-3). 

Ved ubemannet leirskole er det skolens medfølgende lærere som har ansvaret for det 

pedagogiske opplegget og undervisningen. 

Leirskoleforskrift knyttet til lovhjemmelen 

Det er behov for å gjeninnføre en forskrift for leirskolevirksomhet for å sikre kvaliteten i 

tilbudet, sikkerheten til elevene og avklare ansvarsforholdene i driften.  

Leirskoleopphold skal bidra til: 

• Variert tverrfaglig læring som imøtekommer sentrale deler av læreplanens 

overordnede del og læreplanens kompetansemål i flere fag.  

• Praktiske oppgaver som fremmer språk- og begrepsinnlæring og styrker forståelse. 

• Tilpasset opplæring; leirskole gir utfordringer for den enkelte, alle opplever mestring. 

Barna får vise andre sider av seg selv enn i klasserommet. Leirskole handler om 
elevaktivitet og handlingskompetanse. 

• Praktiske samarbeidsutfordringer på tvers av klasser og skoler. Sosial trening.  
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• Forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet, mestringsopplevelser, styrket 

selvbilde og sosial kompetanse, som legger grunnlag for livsmestring og bedre læring.  

• Miljøbevissthet. Naturopplevelser fremmer gleden ved og verdien av naturen.  

• Styrking av den norske friluftslivstradisjonen, stimulere til videre og variert friluftsliv. 

• Formidling av lokal kultur og norske tradisjoner. 

• Integrering, gjennom en ukes samvær mellom ulike kulturer og tradisjoner. Komme 

tett på hverandre ved å bo og leve sammen, dele rom og måltider, hjelpe hverandre i 

spennende friluftslivsaktiviteter. Fremmer forståelse og toleranse, forebygge 
fordommer og fremmedfrykt. 

• Forebygge og avdekke sosial kontroll ved at alle deltar. 

• Sosial utjevning, fellesopplevelser som bidrag i kampen mot barnefattigdom og 

ulikhet. På leirskole er det likt for alle. 

• Styrking av klassemiljø, skoletrivsel og læringsglede. Motvirke skolefrafall. 

• Samarbeid og sosial kompetanse. 

• Avdekke og forebygge mobbing. 

• Læringsglede. Praktisk, spennende og virkelighetsnær undervisning skaper 

engasjement og stimulerer til videre læring. 
 
Disse elementene gjør leirskoleopplevelsen til en del av den norske folkesjela. Tilbudet 

utviklet gjennom 50 år vil nå bli sikret for alle, som del av vår felles identitet. Det fremmer 

tilhørighet og integrering. 

 

VEDLEGG  5 Forslag til lovendring fra regjeringen 

Lovendring Regjeringen.no/prop.-88-l-(2018-2019) 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-88-l-20182019/id2640838/sec1
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VEDLEGG  6         REFERAT FRA MØTE 

Stortinget, 23. mai 2019 

 

 

LOVFESTING AV LEIRSKOLEOPPHOLD – Prop. 88L 

 
Møte med:    Kent Gudmundsen (H) og Monica Tjelmeland (V)  
Norsk Leirskoleforening: Elisabeth Mellbye (nestleder) og Trond Setlo (leder) 

 

 
Et godt og konstruktivt møte, med en felles forståelse av intensjonen bak lovfestingen: 

Kvalitetene i den etablerte leirskoleordningen skal videreføres.  

(Naturen som læringsarena, varighet en skoleuke og miljøskifte.)  

 

Oppsummering av våre innspill. 

 

Bakgrunn for møtet: 

Bekymring for om ordlyden i lovfestingen som den nå står i prop 88L vil virke etter 

intensjonen; bringe ro omkring leirskoletilbudet, og om den kan gi grobunn for en uheldig 

utvikling.    
 

Ordlyden: 
§ 13-7 b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur 

Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller 

annan skoletur med minst tre overnattingar. 
 

Bekymring: 
Denne lovteksten åpner for at kommuner fortsatt kan frata elevene et leirskoleopphold i løpet 

av grunnskolen, og i stedet legge opp til en helt annen tur. Det kan bli en billigvariant som 

ikke har de kvaliteter som et fullverdig leirskoleopphold gir, og som loven er ment å skulle 
sikre alle elever. 

 
(Når kommunebudsjetter legges, letes det med lys og lykte etter mulige innsparinger innenfor 

lovens rammer. Denne lovformuleringen inviterer til amputerte tilbud. Den vil garantert være 

utsatt for press og kunne bli en trussel mot det den er ment å skulle sikre.) 
 

Harmonering med overordnede politiske styringsdokumenter: 

Denne saken er en unik anledning for i framtiden å nå alle barn i hver generasjon i et tiltak 

som fremmer folkehelse, friluftslivsaktivitet og klima/miljø. Det er gevinster som ligger inne i 

begrepet «leirskoleopphold», men som ikke fanges opp i formuleringen «eller en annen 
skoletur».  

 
(NB! Med leirskoleopphold mener NLF både bemannet og ubemannet opphold. Den 

forståelsen ivaretar kommunens/skolens valgfrihet, samtidig som det sikrer de kvaliteter og 
gevinster som er selve bakgrunnen for at saken nå har kommet til en lovfesting.) 

 

- Harmonering med Folkehelsemeldingen - folkehelseperspektivet og tidlig innsats for barn 
og unge. 
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- Harmonering med Friluftsmeldingen - motivere og stimulere til økt friluftsliv i befolkningen 

med barn og unge som prioritert målgruppe.  
- Økt satsing på friluftsliv i skolen. 

Naturen som læringsarena/friluftsliv og klima/miljø bør sikres som grunnleggende element i 
loven. 

 

Incentivet til et fullverdig leirskoleopphold er fjernet: 
Leirskoleordningens pedagogiske kvaliteter er bygget opp på 4 døgns opphold. Derfor har det 

i det øremerkede tilskuddet, post 66, ligget en klar forventning om det. Valg av 3 døgn har i 
alle år gitt en avkorting i tilskuddet. Dette incentivet er nå fjernet, og det blir erstattet av en 

lovformulering som sier at 3 døgn er tilstrekkelig. Det er stor fare for at det kan gi en uheldig 

utvikling. NLF har allerede registrert en økt pågang på etterspørsel etter kortere leirskoleuke. 
 

 
Forslag til tekst som ivaretar intensjonen i lovfestingen: 

 

Primært: 
Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald med 

minst fire overnattingar.  
(Merknad til loven om valgfrihet; bemannet eller ubemannet opphold. Det gir kommunene en 

ønsket styringsmulighet.) 

 
Sekundært: 

Kommunen skal som ein del av grunnskoleopplæringa tilby elevane leirskoleopphald eller 
tilsvarande skoletur med minst fire overnattingar. 

(Merknad til loven om at 3 døgn kan velges dersom særlige forhold tilsier det. Da elimineres 

ensidige økonomiske motiver.) 
 

Vi gleder oss over at tilbudet styrkes i lovsform, og ser fram til Stortingsdebatten 4. juni. 
 

Tusen takk for arbeid med saken. 

 
 

 
Norsk Leirskoleforening 

v/ Trond Setlo, leder 
 

 

 

VEDLEGG  7 Innstilling til lovendring fra Utdannings- og forskningskomitèen 

www.stortinget.no Innstilling 298L (2018-2019) 

 

 

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Publikasjoner/Innstillinger/Stortinget/2018-2019/inns-201819-298l/?all=true
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VEDLEGG  8 

Første gangs behandling av lovfestingssaken 
(Referat fra Stortingsdebatten om leirskole) 

 

Møte tirsdag den 4. juni 2019 
President: E v a  K r i s t i n  H a ns e n  

Sak  nr .  1 1  [18:03:18] 

Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringer i opplæringslova, 
folkehøgskolelova, friskolelova m.m. (samleproposisjon) (Innst. 298 L (2018–2019), jf. 
Prop. 88 L (2018–2019)) 

Presidenten: Etter ønske fra utdannings- og forskningskomiteen vil presidenten foreslå 
at taletiden blir begrenset til 3 minutter til hver partigruppe og 3 minutter til 
medlemmer av regjeringen. 

Videre vil presidenten foreslå at det – innenfor den fordelte taletid – blir gitt anledning 
til inntil seks replikker med svar etter innlegg fra medlemmer av regjeringen, og at de 
som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 
minutter. 

– Det anses vedtatt. 

Guri Melby (V) [18:04:21] (ordfører for saken): I dag er det en god dag. Når vi nå skal 
vedta samleproposisjonen som endrer opplæringsloven, folkehøyskoleloven og 
friskoleloven, så betyr det bl.a. at alle barn fra nå av skal få dra på leirskole gratis. I dag 
er dette et tilbud ca. 20 pst. av grunnskoleelevene ikke har. Og jeg vil takke komiteen for 
det gode arbeidet som er lagt ned i forbindelse med denne saken. 

Leirskoleopphold har lange tradisjoner i Norge. Det er en fin måte å lære om natur og 
bærekraft på, å teste ut forskjellige friluftsaktiviteter og å styrke vennskapsbånd på. Å 
overnatte borte i flere netter uten mamma og pappa er også en ny opplevelse for mange 
barn, og det er vanligvis en positiv erfaring fordi det skjer innenfor trygge, lærerike og 
morsomme rammer. De opplevelsene og den læringen barna får med seg på leirskole, 
kan ikke gjenskapes i klasserommet. Det å gjøre barn kjent med og ikke minst trygge i 
naturen, bidrar til mestring, god helse og miljøbevissthet. Og vi vet også at aktive barn 
lærer bedre. 

Tidligere har det å dra på leirskole vært en betalingsaktivitet mange steder, og dermed 
er det en gruppe barn som har blitt ekskludert, men fra nå av skal leirskoleopplevelsen 
være for alle. Tursekken og soveposen skal pakkes, uavhengig av foreldrenes inntekt. 
Det betyr at det kanskje er noen av de ungene som trenger det aller mest, som nå blir 
sikret muligheten til et leirskoleopphold. 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2019/H264-full/Storting/06/04/Stortinget-20190604-155520.mp4&msid=7741&meid=10270
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I dag vedtar vi også at skoleeier skal kunne pålegge elever i videregående opplæring å bytte skole. Adgangen til dette finnes  allerede i 
grunnskolen, men har ikke vært mulig på videregående. En harmonisering av regelverket er viktig, bl.a. for å følge opp mobbeloven 
som ble vedtatt for et par år siden. Der slo vi fast at det er mobber, og ikke den som blir mobbet, som skal bytte skole ders om dette er 
nødvendig. 

Ungdom som har opplevd mobbing, skal føle seg trygge og ivaretatt på skolen. Derfor er det bra at regelverket nå legger opp til at 
den alvorlige sanksjonen som skolebytte er, ikke skal pålegges ofre, men den som mobber. Det betyr også at den som mobber, ka n få 
fortsatt skolegangen et annet sted og ikke har utvisning som eneste alternativ. Vi må legge til rette for at så mange som mulig klarer å 
fullføre skolen, og ikke ha systemer som legger opp til det motsatte. Så blir neste steg at vi sikrer at regelverket blir god t fulgt opp 
overalt. 

Denne proposisjonen legger også opp til en styrking av minoritetsrettigheter i og med at det foreslås at elever i grunnskolen  som har 
rett til opplæring i finsk, også skal ha rett til opplæring i kvensk, om de heller ønsker det. Forslaget bidrar t il å styrke og bevare det 
språklige mangfoldet i Norge og er viktig for å ivareta den kvenske kulturarven. 

Regjeringen foreslår videre å lovfeste en rett for alle organisasjonene som i dag er representert i det nasjonale Samarbeidsr ådet for 
fag og yrkesopplæring, til å være representert i de fylkeskommunale yrkesopplæringsnemndene. Til slutt foreslås det å forby 
ansettelse av personer som har dom eller forelegg for seksuelt overgrep mot mindreårige, i videregående skoler og i folkehøys koler. 
I dag er dette en skjønnssak, men forslaget sikrer elever i videregående skole likt vern som det elever i grunnskolen har i dag.  

Turid Kristensen (H) [18:07:37]: I dag får vi på plass flere viktige endringer for norsk skole, og jeg har lyst til å si noen ord om to 
av de endringene. 

Jeg er spesielt glad for at regjeringen følger opp sin kamp mot mobbing i skolen. Arbeidet med å motvirke mobbing har hatt, og har, 
en høy prioritet for denne regjeringen, og det har også vært noe som har opptatt meg mye, både som både lokalpolitiker og 
stortingspolitiker. Det er nesten ingenting som gjør mer vondt enn å høre om barn og unge som mobbes, og også om voksne som 
sliter med konsekvensene av mobbing resten av livet. 

Det nye lovverket, styrkingen av de voksnes kompetanse til å forebygge, avdekke og håndtere mobbing og ordningen med 
mobbeombud i alle fylkene, er alle viktige tiltak for å sikre barn og unge et trygt skolemiljø. Det er også gledelig at evalueringen av 
Læringsmiljøprosjektet viser at mobbeandelen har gått ned ved alle de 103 skolene som var med i prosjektet. Kampen mot mobbin g 
er ikke vunnet, fremdeles er det altfor mange barn og unge som har det vondt, men dette viser at det nytter. 

I dag vedtar vi en ny lovbestemmelse som gir de videregående skolene et nytt virkemiddel, et virkemiddel som kan tas i bruk s om et 
siste tiltak når andre tiltak for å beskytte den som blir mobbet, ikke virker, nemlig at vi også i de videregående skolene kan sørge for 
at det er den som mobber, som skal bytte skole, ikke den som blir mobbet. Jeg er glad for at komiteen står samlet om dette, o g glad 
for at også elever i våre videregående skoler skal kunne beskyttes mot mobbing, på lik linje med elevene i grunnskolen. 

Den andre endringen jeg har lyst til å trekke fram her i dag, er endringen i sammensetningen av yrkesopplæringsnemndene, de 
såkalte y-nemndene. Jeg har registrert at noen av høringsinstansene har noen motforestillinger mot de foreslåtte endringene, og i all 
hovedsak handler dette om at det er avgjørende at representantene i y-nemndene har lokal forankring. Dette har jeg stor forståelse 
for. Skal y-nemndene lykkes med sitt arbeid, er det helt nødvendig at alle representantene har god oversikt over nettopp de lokale 
forholdene. 

Nå er det likevel sånn at de ulike aktørene vil få en rett, men ikke en plikt, til å være representert i y-nemnden. Jeg mener det vil 
framstå som temmelig underlig om en organisasjon vil foreslå en representant som ikke kjenner de lokale forholdene, og som 
dermed heller ikke vil kunne bidra i det viktige arbeidet, ikke minst med å sikre riktig dimensjonering av utdanningstilbudet  ut fra 
arbeidslivets behov og tilgjengelige læreplasser i regionen. 

Høyre støtter derfor de foreslåtte endringene i overbevisning om at alle aktører jobber sammen mot samme mål og vil opptre 
deretter. Dette handler om å gi elevene en god og relevant fagutdanning, deres muligheter til å fullføre og til å sikre det regionale 
næringslivet riktig kompetanse. Og det er jeg overbevist om at vi står sammen om, både partene i arbeidslivet, elev - og 
lærerorganisasjonene og vi politikere. Dersom noen mot formodning ikke bidrar i positiv retning, eller fremmer andre interesser, er 
jeg sikker på at vi raskt får høre om det. Jeg kommer til å følge med, og det er jeg sikker på at andre lokale politikere også vil gjøre. 

Torstein Tvedt Solberg (A) [18:10:59]: Dette er, som flere har vært inne på, 
en god samlesak med ulike lovendringer som sånn sett følger opp tidligere debatter og 
vedtak i Stortinget. I stor grad er det en enstemmig komité som stiller seg bak denne 
innstillinga. Jeg vil kommentere forslagene om leirskoler og skolebytte for mobbere, og 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2019/H264-full/Storting/06/04/Stortinget-20190604-155520.mp4&msid=7937&meid=10270
https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2019/H264-full/Storting/06/04/Stortinget-20190604-155520.mp4&msid=8139&meid=10270
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så vil representanten Asphjell komme med Arbeiderpartiets syn på 
yrkesopplæringsnemndene. 

Først til skolebytte for mobbere: Arbeiderpartiet støtter den foreslåtte endringen i loven. Det er slik sett en mindre endri ng ved at en 
utvider dagens regel til også å gjelde videregående skole. Det har i en tid allerede gjeldt for grunnskolen. 

Vi vil påpeke at det er grunn til å frykte at endringen vil ha liten reell betydning. NRK har i dag kunnet fortelle oss at ku n én mobber 
er flyttet siden loven trådte i kraft i 2017 for grunnskolen. Arbeiderpartiet mener det derfor er mye mer enn lovverket som s kal til 
for at dette blir fulgt opp på en god måte. En må også øke innsatsen mot mobbing på flere områder, eksempelvis med et 
beredskapsteam mot mobbing, som Arbeiderpartiet har foreslått flere ganger. Så jeg er spent på å høre hva statsråden mener må t il 
for å følge opp, slik at denne loven skal få en reell betydning og vil bety en reell endring. Vi er som sagt redd og bekymret  for at den 
trenden som NRK i dag beskriver, vil fortsette. 

Så til leirskoler: Det er en stor seier at vi nå endelig får lovfestet plikten til et 
leirskoleopphold. Leirskolen fremmer folkehelse. Den bruker naturen som læringsarena. 
Den fremmer friluftsliv. En får fram tema som klima og miljø. I tillegg er leirskole bra for 
klassemiljøet. Det bidrar til sterkere fellesskap i klasserommet, og et miljøskifte 
gjennom et lengre opphold utenfor skolen er bra at elevene får prøvd, og at elevene får 
vist fram nye ferdigheter. 

Opposisjonen har det er dog en bekymring i forbindelse med forslaget som regjeringen 
har lagt fram, som også deles av Norsk Leirskoleforening, som er redd for at ordlyden i 
lovfestingen kan gi grobunn for en uheldig og ikke tiltenkt utvikling – at vi har en 
intensjon om å styrke leirskolen, men ender opp med å svekke den. Arbeiderpartiet, 
Senterpartiet og SV vil imøtekomme denne bekymringen fra Leirskoleforeningen og 
stadfester i vårt forslag at vi mener det bør være fire overnattinger, og at en ikke har 
som intensjon å svekke leirskolen og leirskoleoppholdet. Da vil jeg ta opp de forslag som 
Arbeiderpartiet står bak, og i tillegg endre ordlyden i forslag nr. 1, fra Arbeiderpartiet, 
Senterpartiet og SV, slik at det lyder: 

«Kommunen skal tilby elevane eit leirskuleopphald eller eit tilsvarande opphald med minst 
fire overnattingar i samanheng.» 

Presidenten: Representanten Torstein Tvedt Solberg har tatt opp de forslag han 
refererte til. 

Roy Steffensen (FrP) [18:14:20]: Det har vært en god redegjørelse fra de andre talerne, så jeg skal kun bruke 
tiden min på to områder: Det er forbud mot ansettelser i videregående skole for personer som har dom eller forelegg for seksu elt 
overgrep mot mindreårige, og det at det åpnes for skolebytte for elever som mobber. Begge disse har fram til  nå vært gjeldende for 
grunnskolen, men blir nå utvidet til også å gjelde videregående skole. 

Krav om politiattest for lærere i grunnskolen kom i sin tid i forbindelse med skolestart for seksåringer. Attesten skal vise om søkeren 
er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Fremskrittspartiet fremmet i denne salen i 2004 et representantforslag 
om at politiattest også måtte framlegges i videregående, og sikret da flertall med Arbeiderpartiet og SV. Nå går vi enda leng er ved at 
forbud mot ansettelse av seksuelle overgripere også skal gjelde i videregående, og jeg er glad for at dette nå kommer på plass. 

I denne saken vil jeg gi ros til utdanningsnytt.no, som har holdt trykket oppe om dette teamet. I en artikkelserie har de avd ekket at 
minst 78 ansatte i skole- og barnehage er dømt for overgrep siden 2010, og at disse og andre overgrepsdømte ikke får jobbe i 
grunnskolen eller barnehagen igjen, men har kunnet få jobb i videregående skole og på folkehøgskoler. Videre har de skrevet o m at 
minst 250 barn i skole og barnehage har blitt misbrukt av ansatte. Jeg tror noe av årsaken til at vi ser en innstramming i regelverke t i 
dag, skyldes de mange artiklene som utdanningsnytt.no har publisert. 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2019/H264-full/Storting/06/04/Stortinget-20190604-155520.mp4&msid=8340&meid=10270
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I Fremskrittspartiet er vi som sagt glade for denne innstramningen. Trygghet for alle er en kjernesak for Fremskrittspartiet. Både 
barn, ungdom, voksne og eldre har rett til en trygg hverdag. Vi har fra før vært med og bidratt til krav om politiattest for dem som 
jobber i eldreomsorgen, og om at man skal ha en utvidet politiattest fra dag én hvis man skal jobbe i barnehage. Vi ser ingen grunn til 
at elever i den videregående skolen skal ha et svakere vern mot seksuelle overgrep enn det grunnskolen har, og vi er glad for  at 
Stortinget i dag vedtar dette. 

Når det gjelder mobbeloven, vet vi at tusenvis av barn opplever å bli mobbet hver uke. Ikke bare får mange ødelagt skolegangen, men 
ofte sliter de med dette resten av livet. I regjeringen har vi fått på plass en strengere mobbelov. Vi har økt bevilgningene til 
forebygging mot mobbing, og vi har fått på plass mobbeombud. Resultatet er at vi nå ser vi har de laveste mobbetallene noensinne. 
De er fortsatt for høye, men pilene går i rett retning. Nå strammer vi ytterligere til og utvider sanksjonsmulighetene til og så å omfatte 
skolebytte i videregående skole – som en siste utvei ved gjentatte hendelser når hensynet til medelevene tilsier det. 

Marit Arnstad (Sp) [18:17:30]: I dagens samleproposisjon foreslår vi 
lovendringer i ulike lover, i stor grad i spørsmål som det politiske Norge og komiteen 
har vært enige om. Jeg skal kommentere et par–tre av dem. 

For det første er en nå enige, sjøl om en har to ulike forslag, om å lovfeste plikten til å 
tilby et leirskoleopphold. Det har en litt broket forhistorie. Helt tilbake til 2014/2015 
har bl.a. Senterpartiet vært med på å foreslå det. Det har blitt nedstemt, men 
intensjonene har likevel blitt tatt opp igjen og også blitt støttet av en enstemmig komité. 
I dag står vi igjen med et lovforslag som vil lovfeste den plikten, og det er bra. 

Det som er litt betenkelig, er sjølsagt det nokså skjønnsmessige begrepet som foreslås i 
flertallets lovtekst, som går på «leirskoleopphold eller annen skoletur». Det er klart at et 
slikt begrep er nokså skjønnsmessig, og hva som ligger i det begrepet, kan nok tolkes 
ganske ulikt. Det er én av grunnene til at Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV har 
foreslått en annen formulering, som er mer stringent, og som i mindre grad åpner for at 
en kan erstatte leirskoleopphold med en helt annen form for skoletur. 

Når det gjelder spørsmålet om også å gi adgang til å pålegge skolebytte i videregående opplæring for å forhindre mobbesaker, er jeg 
veldig glad for at det er en samlet komité som står bak merknadene omkring det punktet, som både understreker nødvendigheten av 
at denne hjemmelen innføres, men også at terskelen for å kreve dette byttet skal være ganske høy, og at en også må ivareta den 
enkelte elevs rett og mulighet til å få fullført videregående skolegang uansett skolebytte. Jeg synes det er fornuftig at kom iteen her 
har valgt å samle seg på en bred måte. 

Når det så gjelder yrkesfagsnemndene, er jeg egentlig litt overrasket over at regjeringen ikke har vært litt mer lyttende til  bl.a. 
partene i arbeidslivet, både LO og NHO, og deres synspunkter omkring sammensetningen av disse nemndene. Som de påpeker, kan 
det være regionale behov som styrer sammensetningen, og det må tas høyde for at det kan være en stor variasjon i 
sammensetningen fra fylke til fylke. Da er lovteksten litt firkantet, og det betyr at Senterpartiet og Arbeiderpartiet i denn e 
sammenhengen har et alternativt forslag til akkurat det punktet. 

Med det vil jeg ta opp forslag nr. 3, fra Senterpartiet og SV. 

Presidenten: Representanten Marit Arnstad har tatt opp det forslaget hun refererte til. 

Mona Fagerås (SV) [18:20:37]: Denne saken omfatter mye på en gang. Og for 
oss som ikke er så gode i «multitasking», må jeg få lov til å konsentrere meg om en sak 
først og fremst, nemlig leirskole. 

Å bruke naturen som læringsarena er ypperlig. Et leirskoleopphold hvor folkehelse, 
friluftsaktiviteter og klima og miljø har fokus, er for de aller fleste elever en opplevelse 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2019/H264-full/Storting/06/04/Stortinget-20190604-155520.mp4&msid=8530&meid=10270
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de sjelden glemmer. Derfor kan jeg ikke få presisert sterkt nok hvor viktig plikten for 
kommunene til å tilby et leirskoleopphold er. 

Dette trodde jeg det var tverrpolitisk enighet om. Derfor er det veldig skuffende når 
regjeringen kommer med dette etterlengtede lovforslaget, som har vært et kjært barn 
for SV veldig lenge, åpner de for at loven skal gjelde andre og kortere skoleturer – 
skoleturer! 

I likhet med Norsk Leirskoleforening mener jeg at dette utvanner leirskolebegrepet og 
kan føre til at kommuner velger andre skoleturer heller enn et leirskoleopphold for å 
spare penger. Dette burde det ikke vært åpnet for.  

Norsk Leirskoleforening er med rette bekymret, fordi denne lovteksten åpner for at 
kommunene fortsatt kan frata elever et leirskoleopphold i løpet av grunnskolen og i 
stedet legge opp til en helt annen tur. Det kan bli en billigvariant som ikke har de 
kvalitetene som et fullverdig leirskoleopphold gir, og som loven er ment skulle sikre alle 
elever. 

Så har jeg også lagt merke til at flere høringsinstanser sår tvil om kommunene er 
tilstrekkelig kompensert for de utgiftene som følger av en lovfesting. 

Jeg stiller meg derfor selvsagt bak innvendingene, forslagene og innspillene som 
representantene Tvedt Solberg og Arnstad kom med i sine innlegg, og jeg håper 
statsråden i sitt innlegg vil presisere overfor kommunene hvor sterkt dette med plikten 
er. 

Statsråd Jan Tore Sanner [18:23:32]: Jeg vil takke komiteen for en rask og god 
behandling og for at det i all hovedsak er enighet i denne saken. 

I grunnskolen er det lang tradisjon for å ta elevene med på skoletur med overnatting. I 
dag får omtrent 80 pst. av elevene i offentlig skole slikt tilbud i løpet av grunnskolen. 
Regjeringen ønsker å sikre at alle elever i offentlig skole får dette. Jeg er derfor glad for 
at flertallet slutter seg til regjeringens forslag om å lovfeste en plikt for kommunene til å 
tilby at alle elever får et leirskoleopphold eller en annen skoletur med overnatting som 
en del av grunnskoleopplæringen. Innenfor disse rammene mener vi det må være et 
visst handlingsrom. 

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Vi har lovfestet nulltoleranse og tydelige handlingsplikter. Gjennom 
kompetansehevende tiltak blir både barnehager og skoler bedre til å forebygge, avdekke og å håndtere mobbing. Skolene skal jo bbe 
godt forebyggende og ta tak i enkeltsaker som oppstår. Til dette trenger skolene tilstrekkelige virkemidler.  

Jeg er glad for at Stortinget i dag slutter seg til regjeringens forslag om å lovfeste at også elever i videregående skoler k an pålegges å 
bytte skole, slik som i grunnskolen. Det er ikke den som blir mobbet som skal føle seg tvunget til å bytte skole. Dersom andre tiltak 
ikke kan løse saken, blir nå pålagt skolebytte en mulighet dersom det er nødvendig for å sikre de andre elevene et godt og tr ygt 
skolemiljø. 

Det er i dag forbudt å ansette personer i barnehager og grunnskoler dersom personene på sin politiattest har anmerkning om do m 
for seksuelt overgrep mot mindreårig. 

https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2019/H264-full/Storting/06/04/Stortinget-20190604-155520.mp4&msid=8892&meid=10270
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I videregående skole, i friskoler og folkehøyskoler vurderes konsekvensene i hvert enkelt tilfelle. Denne forskjellsbehandlingen er 
verken tilfredsstillende eller godt begrunnet. Jeg er glad for at regjeringens forslag, som gir barn og unge i barnehager, grunnskoler, 
videregående skoler og folkehøyskoler det samme vernet, nå blir vedtatt. 

Regjeringen foreslår å gi alle organisasjonene, som sitter i det nasjonale Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, en rett til å være 
representert i de fylkeskommunale yrkesopplæringsnemndene. Yrkesopplæringsnemndene er en viktig regional aktør i 
kvalitetssikringen av fag- og yrkesopplæringen. Det nasjonale samarbeidsrådet har en bredere representasjon. Vi ønsker å overføre 
noe av denne bredden til de regionale nemndene. 

I tillegg har regjeringen lagt frem forslag om at elever i grunnskolen som har rett til opplæring i finsk, også skal ha rett til opplæring i 
kvensk. Dette er en oppfølging av regjeringens målrettede plan for kvensk språk for 2017–2021. 

Presidenten: Det blir replikkordskifte. 

Torstein Tvedt Solberg (A) [18:26:41]: Først vil jeg gratulere statsråden med 
veldig rask gjennomgang av veldig mange saker på veldig kort tid. Jeg vil komme innom 
noen av de tingene som har vært oppe i debatten. 

Det ene er den bekymringen som Norsk Leirskoleforening har uttrykt rundt 
formuleringen i lovteksten, der en er redd for at en utvanner begrepet og 
leirskoleoppholdet med formuleringen «annan skoletur», som regjeringspartiene nå 
stiller seg bak. Jeg håper statsråden kan klargjøre hva han eventuelt legger i dette med 
«annan skoletur», hvordan dette skal tolkes. Jeg håper han i alle fall kan avkrefte at det 
vil være snakk om f.eks. sydenturer med minst tre overnattinger som vil gjelde under 
denne formuleringen. 

Statsråd Jan Tore Sanner [18:27:31]: I denne som i andre saker mener jeg at 
Stortinget skal ha et minimum av respekt for den lokale handlefriheten, og jeg har ikke 
stor tro på at mange kommer til å benytte denne muligheten til sydenturer. 

Personlig mener jeg at tradisjonell leirskole er et veldig godt tilbud til elevene, men vi 
mener at skolene skal ha et lokalt handlingsrom i valg av hva slags turer man ønsker, ut 
fra den plikten kommunene skal ha til å gi et leirskoletilbud. 

Torstein Tvedt Solberg (A) [18:28:11]: Jeg håper at en samtidig – selv om vi 
skal respektere det lokale handlingsrommet – vil ta bekymringene rundt lovteksten på 
alvor, og at en i hvert fall fra statsrådens side kan bli forsikret om at det først og fremst 
er leirskoleopphold dette vil omhandle. Det er også Stortingets intensjon, slik jeg 
oppfatter det. 

Jeg vil benytte anledningen til å spørre om dette med skolebytte for mobber. Som jeg også nevnte i mitt innlegg, har NRK i da g 
kunnet fortelle at kun én mobber er flyttet siden den gamle loven trådte i kraft. Med interesse hørte jeg at statsr åden håpet at den 
lovendringen vi gjør i dag, vil bedre dette. Kan statsråden utdype litt mer hvordan han ser for seg at den endringen vi gjør i dag, vil 
være nok til at en får gjort mer med dette i tiden framover? 

Statsråd Jan Tore Sanner [18:29:07]: For det første gjenspeiler nok ikke saken i NRK hele bildet. Det NRK har 
gjort, er å ha en gjennomgang av saker der Fylkesmannen har fattet vedtak. Det kan være en rekke saker hvor utfordringene har  blitt 
løst på den enkelte skole, eller at kommunen har fattet vedtak, og at vedtaket ikke er sendt til endelig avgjørelse hos Fylkesmannen. 
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Samtidig tror jeg nok også at praksis er ganske streng. Det er derfor jeg mener at den lovendringen vi nå gjør, vil kunne vær e riktig, 
nemlig at man ikke nødvendigvis må ha gjennomført andre tiltak, man at man har vurdert andre tiltak – for det skal ikke være slik at 
den som blir mobbet, må føle seg tvunget til å bytte skole. 

Vi får en evaluering av den nye mobbeloven i løpet av juni. Det vil også gi oss et grunnlag for å se på om veiledning og prak sis må 
justeres. 

Marit Arnstad (Sp) [18:30:27]: Det er ofte slik at denne regjeringen skryter av at den 
gir stort handlingsrom til fylker og kommuner. Statsråden brukte det også nå som en 
begrunnelse for ikke å si noe om leirskoler, at vi må ha respekt for lokal handlefrihet. 

Hva er da årsaken til at en i lovteksten detaljstyrer sammensetningen av yrkesopplæringsnemndene fra 
statens side, stikk i strid med anbefalingene fra LO og NHO, der det blir pekt på at regionale behov bør 
styre sammensetningen av nemndene, og at yrkesopplæringsnemndene ikke bør bli for store? Hva er 
grunnen til at en bruker respekt for lokal handlefrihet i én sammenheng, men ikke i en annen? 

Statsråd Jan Tore Sanner [18:31:09]: Nå blir jo fylkene større, så det er kanskje ikke noe stort 
problem at også disse nemndene blir noe større. 

Vi mener at det er riktig at de som har mulighet til å sitte i det sentrale utvalget, også har mulighet til å 
sitte i de regionale. Det er viktig at man gjenspeiler bredden i arbeidslivet vårt, og det var en anbefaling fra 
det nasjonale utvalget at alle skulle få den samme muligheten. At man fra LO og NHO lokalt er imot, kan 
man jo forstå, for de har rett til å sitte i de regionale organene. Vi mener at bredden i det regionale 
arbeidslivet skal være representert. 

Marit Knutsdatter Strand (Sp) [18:32:03]: Lærere har uttalt at de har sett 
elever modne og vokse to år på én leirskoleuke. Flere skoler i Fjellregionen besøker 
kysten på leirskole, og kyst- og lavlandsskoler reiser til fjellet, for å nevne noen 
eksempler. En del av suksessfaktoren for leirskoler er at elevene får besøkt et annet 
miljø og får slått seg til ro og hatt et godt opphold et annet sted.  

Hvordan ser statsråden for seg at skoler og elever skal få mulighet til å ha et fullgodt 
leirskoleopphold om de kun har tre netter til rådighet? 

Statsråd Jan Tore Sanner [18:32:45]: Jeg er enig i det aller meste som 
representanten sa, nemlig at leirskoleopphold er bra for elevene. Det er grunnen til at 
regjeringen nå lovfester en plikt for kommunene til å tilby leirskoleopphold eller annen 
overnattingstur, innenfor de rammene som vi har lagt i proposisjonen. Dette mener jeg 
vi må ha tillit til kommunene og til skolene å finne gode løsninger på, og nettopp fordi 
mange lærere har de gode erfaringene som de har, føler jeg meg trygg på at denne 
plikten kommer til å bli ivaretatt på en god måte. 

Så vet jeg at Leirskoleforeningen gjerne hadde sett at det var deres primære løsning som 
ble ivaretatt, men vi mener at her må vi også gi et handlingsrom lokalt til å finne de gode 
løsningene. 

Presidenten: Replikkordskiftet er dermed omme. 
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De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. 

Jorodd Asphjell (A) [18:34:04]: Som representanten Tvedt Solberg sa her, skal jeg si noe om 

yrkesopplæringsnemndene knyttet til denne saken. 

Arbeiderpartiet vil understreke at yrkesopplæringsnemndene spiller en viktig rolle for å sikre kvaliteten i yrkesfagutdanning ene, 
særlig i arbeidet med dimensjonering av skoleplasser, nok læreplasser og et utdanningstilbud som er tilpasset lokale og regionale 
forhold og behov. Hvert år er det over 7 000 søkere som ikke får læreplass. Samtidig er det et stort behov for flere fagarbei dere i 
arbeidslivet. Arbeiderpartiet mener målet med å endre yrkesopplæringsnemndenes sammensetning må være å legge til rette for 
bedre kvalitet i arbeidet ute i fylkene, og mener de foreslåtte lovendringene er svakt begrunnet.  

Arbeiderpartiet vil understreke at LO, NHO og ni fylker i høringen var mot regjeringens forslag, og vi mener det er viktig å lytte til 
deres bekymringer, at det først og fremst bør være regionale behov som styrer sammensetningen av nemndene, og at 
yrkesopplæringsnemndene ikke bør bli for store. LO viser blant annet i sitt høringssvar også til at yrkesopplæringsnemndene har en 
annen rolle enn det nasjonale organet SRY. 

Arbeiderpartiet vil også vise til NHOs høringsinnspill om at det i dag er stor variasjon i sammensetningen i nemndene fra fyl ke til 
fylke, og at dette viser at dagens lovverk fungerer godt. 

Arbeiderpartiet vil også understreke at det er viktig med god representativitet i yrkesopplæringsnemndene, men at det i denne 
sammenheng må være arbeidslivet i det enkelte fylke eller region som er representert, de som skal ta imot praksiselever, lærl inger 
og fagarbeidere underveis og etter fullført utdanning. Arbeiderpartiet vil i likhet med LO og NHO mfl. ikke støtte den foreslåtte 
lovendringen. 

Dersom lovendringen vedtas, mener vi at det er viktig fortsatt å sikre jevnbyrdig representasjon mellom partene i a rbeidslivet. Det er 
bra at regjeringen etter høringsrunden har presisert at alle organisasjoner som er representert i SRY, skal få invitasjon, ik ke plikt, til 
å sitte i yrkesopplæringsnemndene. Samtidig kan dette medføre en uklar og skiftende sammensetning . Vi vil derfor be regjeringen 
sikre fortsatt jevnbyrdig representasjon mellom partene i arbeidslivet i yrkesopplæringsnemndene, samt sikre at partene i 
arbeidslivet fortsatt skal ha flertall. 

I proposisjonen viser regjeringen til at dette er en anbefaling fra arbeidsgruppen til SRY, men nevner ikke hvordan regjeringen 
planlegger en systematisk oppfølging av de 14 resterende anbefalingene, som både LO og NHO etterlyser i sine høringssvar. LO 
understreker også at anbefalingene er en helhet, og at det er uheldig at regjeringen nå velger å følge opp bare ett av forslagene. 

I proposisjonen viser regjeringen til Lied-utvalgets arbeid. Arbeiderpartiet vil understreke at utvalget ikke er partssammensatt. 
Partene i arbeidslivets rolle i utviklingen av fag- og yrkesopplæringen er en viktig del av den norske modellen, og det er uheldig 
dersom omfattende endringer i fag- og yrkesopplæringen behandles uten at partene er representert. 

Mona Fagerås (SV) [18:37:27]: Ja, det er dette med SRY som har skapt litt hodebry. SV har merket seg at 
høringsinstansene er delt i spørsmålet om å lovfeste en rett for alle organisasjonene som er representert i det nasjonale organet for 
samarbeid om fag- og yrkesopplæringen, til å delta i yrkesopplæringsnemndene. Utdanningsforbundet har lenge tatt til orde for at 
yrkesopplæringsnemndene skal speile det nasjonale partssystemet for representasjon i Samarbeidsrådet for yrkesopplæring, og at 
hovedorganisasjonene inviteres inn i yrkesopplæringsnemndene. De viser til at en slik lovendring også er i tråd med anbefalin gene 
til arbeidsgruppen til SRY, som ble nedsatt i 2016. 

Vi vil vise til at LO og NHO i sine høringssvar uttrykker misnøye med at regjeringen ikke har fulgt opp flere av de anbefalte  forslagene 
som SRY kom med i rapporten, og at forslaget om å lovfeste retten til deltakelse i yrkesopplæringsnemndene såle des blir løsrevet fra 
å se styrkingen av arbeidet i yrkesopplæringsnemndene i en større helhet. SV har merket seg at Lied -utvalget i sin første rapport 
også peker på enkelte utfordringer ved dagens yrkesopplæringsnemnder, og at utvalget vil vurdere sammens etningen av nemndene 
nærmere i neste innstilling. 

Vi mener på denne bakgrunn at det er lite hensiktsmessig å vedta den foreslåtte lovendringen før utvalget har kommet med sine  
vurderinger, særlig sett i lys av den uenigheten som også har kommet fram i salen i dag. SV mener at sammensetning og ytterligere 
tydeliggjøring av nemndenes mandat og arbeidsoppgaver må vurderes i sammenheng, og at det trengs mer tid til å drøfte og 
forankre utvalgets anbefalinger før forslagene vedtas. 

Vi har på denne bakgrunn tillatt oss å levere løst forslag i salen, nemlig:  
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«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med et helhetlig forslag til hvordan arbeidet i yrkesopplæringsnemndene kan 
styrkes og hvordan sammensetningen av nemndene speiler det totale aktørbildet for fag- og yrkesopplæringen, etter at Lied-utvalget har 
levert sin innstilling i slutten av 2019.» 

Jeg tar dermed opp dette løse forslaget fra Sosialistisk Venstreparti. 

Presidenten: Representanten Mona Fagerås har tatt opp det forslaget hun refererte. 

Guri Melby (V) [18:40:28]: Jeg vil gjerne komme med noen utfyllende kommentarer 
når det gjelder leirskole. Det har kommet noen kritiske merknader fra 
opposisjonspartiene på forslagets utforming som først og fremst handler om oppholdets 
lengde – om vi skal kreve at det skal være fire overnattinger sammenhengende, eller om 
det holder å kreve tre, men også om vi skal kunne være åpen for at det finnes andre 
typer turer som kan tilfredsstille det behovet som leirskole er ment å oppfylle. 

Først vil jeg si at det å få gjennomslag for gratis lovfestet leirskole for alle, var et viktig 
gjennomslag for Venstre på Jeløya. Det er vi veldig stolt over at vi fikk til, og det har vi 
kjempet for i mange år. Det er veldig viktig å sikre at det ikke lenger er bare 80 pst. av 
alle barna som får dette tilbudet, men 100 pst. 

Jeg synes det er litt synd at en del partier har såpass liten tiltro til norske skoleeiere at 
man tror at ikke de fleste faktisk ønsker å gi alle elevene både et fullverdig 
leirskoleopphold og et opphold som handler om nettopp natur, miljø og 
friluftsopplevelser. All erfaring tilsier at det faktisk er det de ønsker å prioritere når de 
først prioriterer en sånn type tilbud. 

Jeg mener at det finnes gode argumenter for lokal handlefrihet. Selv var jeg så heldig å 
bo i en kommune som tilbød to leirskoleopphold – et på barneskolen og et på 
ungdomsskolen. Jeg tror – hvis jeg husker riktig – at det ene var på tre netter og det 
andre var på to netter. Da tenker jeg at det var et veldig bra tilbud. Så om jeg ikke fikk 
fire sammenhengende netter, har jeg fått utrolig mange gode opplevelser og veldig mye 
læring gjennom en sånn type tilbud. Så det at vi gir kommunene en viss handlefrihet kan 
jo mange steder gjøre at man får mer enn det vi setter som et minimum. Det må vi også 
noen ganger huske på. 

Flertallet har sagt at vi ønsker å følge med. Vi ønsker at vi skal følge med på hvor mange 
netter en tilbyr for å se om dette blir et problem. For jeg synes ikke vi skal lage det til 
noe større problem enn det faktisk er. Jeg har tiltro til at skoler og norske kommuner vil 
tilby alle norske barn gode leirskoleopphold over hele landet, og det synes jeg vi skal 
feire her i dag. 

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 11. 
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