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Vedrørende:  HP 2020-2023 - spørsmål fra representanten Elisabeth Nesset (AP) 
  
 
Representanten har stilt følgende spørsmål til kommunedirektøren: 
 

Kvalifisert leksehjelp til flyktninger 
Hva vil det, med det antall flyktninger som bor i kommunen per dags dato, koste å tilby 
kvalifisert leksehjelp?  
 
Helsesykepleiere i grunnskolen 
Stemmer det at det skal komme/ har kommet ny normtall for helsesykepleierdekningen i 
grunnskolen? Om ja, hvordan ser disse normtallene ut?  
Hvordan ligger Bærum kommune an når det gjelder dekning av helsesykepleiere på 
barneskolene og ungdomskolene?  
Om vi ligger under anbefalt norm, hva vil det i så fall koste å fylle normkravet? 
Hva gjør kommunen for å fylle normkravet om vi ligger under anbefalt norm? 

 
Kommunaldirektørens svar: 
 
Kvalifisert leksehjelp til flyktninger 
 
Leksehjelp barn og unge 
 
Barn med flyktningstatus vil være elever ved Bærum kommunes Innføringsklasser ved Evje og 
Hauger skoler, og etter hvert elever ved sin nærskole.  
I begge henseende er det leksehjelpstilbud i SFO for elever på 1.-4.trinn. For elevene på 5.-7.trinn 
har bærumsskolen søkt særordning og fått flyttet nasjonalt tildelt ressurs til leksehjelp med 
pedagog for elevene på 5.- 7.trinn.  
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018104269
&dokid=4009157&versjon=8&variant=A& 

https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018104269&dokid=4009157&versjon=8&variant=A&
https://www.baerum.kommune.no/innsyn/politikk/wfdocument.ashx?journalpostid=2018104269&dokid=4009157&versjon=8&variant=A&


Så er det spesifikt leksehjelpstilbud i regi av Røde kors finansiert via HESO. 
https://www.rodekors.no/tilbudene/leksehjelp/  
For 2019 ble 204 000 kommunale kroner innvilget til Røde kors der det viktigste tiltaket var 
leksehjelp.  Så har de samlet dette sammen med andre tiltak til utsatte unge og fått 100 000 
ekstra fra IMdi potten i 2019. I år har vi innstilt på et økt beløp fra IMDi og en videreføring av de 
kommunale pengene. Sånn sett kan en si at leksehjelpen videreføres på sammen nivå: 200 000.- 
 
Her fra årets søknad: 
Leksehjelp på Fellesverket er et veldig populært tilbud som drives av en pool av 25 frivillige 
ressurspersoner med kompetanse innen alle allmennfagene i tillegg til noen yrkesfag. Det er også 
et samarbeid med lokale bedrifter som Veritas og Norconsult om frivillige med kompetanse innen 
realfagene. Leksehjelp er åpent hver tirsdag og torsdag mellom 16.00 og 19.00.  
 
Tirsdag 16:00 – 19:00 Røde Kors huset, Elias Smiths vei 1, Sandvika 
Onsdag 15:30 – 18:30 Bekkestua bibliotek NYHET! 
Torsdag 16:00 – 19:00 Røde Kors huset, Elias Smiths vei 1, Sandvika  

Leksehjelp ved voksenopplæringssenteret 
 
Leksehjelp inngår som en del av introduksjonsprogrammet for flyktningene.  Det er ulike 
ordninger for leksehjelp ut i fra hvilket opplæringstilbud flyktningene er knyttet til og hvilket 
behov de har for assistert leksehjelp.  
 
Leksehjelp for grunnskoleelever 
For flyktninger (16-21 år) i grunnskoleopplæringen tilbys 1 time leksehjelp med skoleassistent per 
uke dette skoleåret. Forrige skoleår ble lærere benyttet, men med mye fravær i disse timene og 
færre elever har vi i år benyttet skoleassistent.  Det er fortsatt varierende oppmøte i disse timene. 
 
Leksehjelp for deltakere i norskopplæring  
For deltakere med ingen eller liten skolebakgrunn tilbyr vi leksehjelp to timer per uke med lærer. 
Denne gruppen har særlig behov for veiledning. For deltakere med grunnskole, videregående 
skole eller de med høyere utdanning har vi etter innføring av nettbrett valgt å bruke arbeid i 
kollokviegrupper som arbeidsform fremfor ordinær leksehjelp. Oppgavene leveres i Showbie der 
lærer gir tilbakemelding.  
Deltakere som går på praksiskurs har ikke leksehjelp den tiden de er i praksis, men de får 
oppfølging av lærer på praksisplassen og leverer logg til lærer i Showbie. 
 
Kommunedirektøren vurderer det slik at det gis kvalifisert leksehjelp til flyktninger.  
 
Helsesykepleiere i grunnskolen 
 
Helsedirektoratet har utarbeidet veiledende normtall for helsesykepleiere, gjeldende fra 2010, og 
hvor antall elever pr. årsverk helsesykepleier er: 

− 300 på barnetrinnet 
− 550 på ungdomstrinnet  
− 800 på videregående skole 

Med utgangspunkt i disse tallene er det igangsatt et arbeid for å utarbeide en nye veiledende 
bemanningsnorm for helsesykepleier. Det vil dreie seg om normtall som direktoratet ikke vil 
anbefale skal være juridisk bindende. Kommunedirektøren er ikke kjent med når det vil foreligge 
nye veiledende normtall fra Helsedirektoratet.   

https://www.rodekors.no/tilbudene/leksehjelp/


Tabellen under viser elever pr. helsesykepleier i Bærum sammenlignet med normtall: 
 
 Antall elever Årsverk 

helsesykepleier 
Antall elever 

pr. 
helsesykepleier  

Normtall 

Barneskolen 12081 24,85 486,2 300 
Ungdomsskolen 5230 13,9 376,3 550 
 
Kommunen har prioritert god helsesykepleierdekning i ungdomsskolen de siste årene.  
 
Kostnader for kommunen ved å ha helsesykepleiere i henhold til Helsedirektoratets veiledende 
normer i grunnskolen er slik:  
 Antall 

helsesykepleiere 
Endring Kostnad pr. 

stilling 
Budsjettbehov i 

mill. kr. 
Barneskolen 40,27 15,42 0,8 12,3 
Ungdomsskolen 9,5 -4,4 0,8 -3,5 
Sum 49,77 11,00  8,8 
 
 
 
  
  
 
 
 


