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Bakgrunn Disse retningslinjene har som formål å klargjøre 
bestemmelsene i Opplæringsloven § 9-6 hvor det blir sagt:  
  

Skoleeier skal sørge for at elevene ikke blir utsatt for reklame 
som er egnet til å skape kommersielt press, eller som i stor grad 
kan påvirke holdninger, atferd og verdier, blant annet på 
skolens område, i lærebøker og andre læremiddel som blir 
brukt i opplæringen.   

Disse bestemmelsene er utdypet gjennom 
Utdanningsdirektoratets veileder om reklame i skolen.   

I tillegg til å unngå at elevene ikke blir utsatt for press har 
skolen et samfunnsoppdrag om å utvikle Kritisk tenkning og 
etisk bevissthet (overordnet del pkt 1.3).  

Elevene skal kunne vurdere ulike kilder til kunnskap og tenke 
kritisk om hvordan kunnskap utvikles. De skal også kunne 
forstå at deres egne erfaringer, standpunkter og 
overbevisninger kan være ufullstendige eller feilaktige. Kritisk 
refleksjon forutsetter kunnskap, men gir samtidig rom for 



usikkerhet og uforutsigbarhet. Opplæringen må derfor søke en 
balanse mellom respekt for etablert viten og den utforskende og 
kreative tenkningen som kreves for å utvikle ny kunnskap.  
  

Dette dokumentet er konsentrert om å klargjøre retningslinjer 
for ulike aktører som ønsker å informere om sine tilbud og 
verdier.  

Skolens holdningsskapende arbeid forutsettes ivaretatt 
gjennom opplæringen i de relevante fag. 

Aktører og ansvar Klargjør ansvar mellom de ulike aktører i opplæringssystemet.   

Vurdering Retningslinjene evalueres etter ett år for å kunne foreta 
eventuelle justeringer.   
En helhetlig evaluering foretas i 2025. 

  

1.  

HVA MENES MED AKTIVITET SOM ER EGNET TIL Å SKAPE KOMMERSIELT 

PRESS, ELLER SOM KAN PÅVIRKE HOLDNINGER, ATFERD OG VERIDER?  

Dette kan være:  

• Stand med politisk, ideologisk og kommersielt budskap og/eller reklame fra 

organisasjoner  

• Utdeling av løpesedler med politisk, ideologisk og kommersielt budskap, 

og/eller med reklame fra organisasjoner  

• Andre former for aktivitet med politisk, ideologisk og kommersielt budskap, 

og/eller med reklame fra organisasjoner, som er synlig der elever ferdes på 

skolens område i skoletiden  

I resten av dokumentet omtales dette som informasjonsaktivitet.  

  

2.  

HVORDAN SKAL LOVEN TOLKES RELATERT TIL INFORMASJONSAKTIVITET 

SOM DEL AV OPPLÆRING?  

 Det ligger innenfor en faglærers pedagogiske frihet – i samhandling med elevene – å 

velge hvordan opplæringen skal aktualiseres. Faglærer i Religion og Etikk kan for 

eksempel velge å besøke ett eller flere trossamfunn uten at de andre 

trossamfunnene skal kunne kreve å bli besøkt eller å få komme inn i timene. På 

samme måte kan faglærer i Samfunnsfag velge å hente inn representanter for ett 

eller flere politiske partier for å aktualisere tema i faget, for eksempel hovedområdet 

politikk og demokrati, uten at de andre partiene kan kreve samme behandling. Dette 

dreier seg om forskjellige måter å realisere læreplanens kompetansemål på.  



Det er ikke forenelig med faglærers pedagogiske frihet at politiske partier, 

kommersielle aktører, trossamfunn eller lignende selv tar initiativ til å komme inn i 

opplæringen.  

  

3.  

HVORDAN SKAL LOVEN TOLKES RELATERT TIL HENVENDELSER FRA 

POLITISKE PARTIER VED SKOLEVALG?  

Rektor skal i utgangspunktet stille seg positiv til henvendelser fra registrerte politiske 

partier som stiller til fylkes- eller stortingsvalg, og til deres ungdomsorganisasjoner. 

Alle partier må behandles likt. Aktiviteten må ikke virke forstyrrende inn på den 

ordinære opplæringen.  

I forbindelse med skolevalg arrangeres det annethvert år skolevalgmøter ved 

samtlige videregående skoler. Fylkesrådmannen koordinerer disse i nært samarbeid 

med de politiske partiene og skolene.  

  

4.  

INFORMASJONSAKTIVITET SOM IKKE ER EN DEL AV OPPLÆRINGEN  

Skolens primæroppdrag er å drive opplæring. Det er i samfunnets interesse at elever 

mottar opplæring, og elevene må normalt oppholde seg på skolen for å kunne motta 

denne opplæringen. I koronatiden er skolen ikke lenger kun en fysisk bygning, men 

utvidet til å omfatte digital undervisning gjennom ulike elektroniske plattformer. 

Elevene kan ikke velge å oppholde seg andre steder enn det som defineres som 

skolens perimeter den tid de er i opplæring. Elevene skal ikke oppleve at de blir møtt 

med informasjonsaktivitet som ikke er en del av undervisningen, og som ikke 

defineres som en del av skolens daglige oppdrag. Vurderingen av om slik aktivitet 

skal tillates er opp til skolens ledergruppe og skal være i tråd skolens overordnede 

oppdrag, som er opplæring.   

Slik aktivitet kan være f.eks russeaktiviteter som involverer eksterne aktører.  

Elever og eksterne aktører som ønsker å drive informasjonsaktivitet overfor elever 

eller ansatte på skolen må på forhånd levere en skriftlig henvendelse om dette til 

rektor. Henvendelsen skal omtale  

• Hvem som søker (enkeltperson/orgranisasjon)  

• Hva aktiviteten handler om  

• Hvor en ønsker å utføre aktiviteten  

• Når en ønsker å utføre aktiviteten  

• Hvordan en ønsker å utføre aktiviteten  

Rektor må først vurdere plikten til å skjerme elevene etter opplæringsloven §9-6. 

Dersom det søkes om aktivitet som faller inn under reklame som er egnet for å skape 

kommersielt press (i.e russeutstyr), eller aktiviteter som legger press elevers rett til 

mening- og ytringsfrihet og skal rektor avvise. Skolen kan legge til rette for 



informasjon, samtidig sørge for at elever opplever å ha et skolemiljø som viser til 

kildemateriale og unngår ensidig kilder. Kildematerialet som legges til grunn må vise 

alle sider av enhver organisasjon som ønsker å drive informasjon.  

Dersom innholdet i henvendelsen ikke faller inn under plikten til å skjerme elevene 

etter opplæringsloven §9-6, skal rektor i tillegg foreta en skjønnsmessig vurdering av 

blant annet følgende punkter:  

• Vil aktiviteten virke forstyrrende på opplæringen?  

• Vil aktiviteten kunne brukes av elever og lærere som et ledd i kildekritikk eller 

kommer den inn under overordnet del av læreplanen?  

Det er viktig å nevne at elever ikke alltid kan/bør skjermes for informasjon som de er 

uenig i, eller føler seg støtt av. Det er viktig at skolen legger til rette for at debatt er 

viktig, spesielt i møte med mennesker som mener andre ting enn en selv, for å 

ivareta den grunnlovfestede retten alle i Norge har til menings- og ytringsfrihet. Ved 

tvil oppfordres rektor til å kontakte Opplæringsdirektøren for bistand til å vurdere den 

konkrete henvendelsen. Rektors avgjørelse i slike saker er ikke å regne som et 

enkeltvedtak i forvaltningslovens forstand, og det er følgelig ingen klagerett.  

  

  


