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FUB er glad for økt innsats for de minste barna. I Stortingsmeldingen foreslås 
språkkartlegging av alle treåringer. Vi hilser kartleggingen velkommen, men er opptatt av 
rammene for kartleggingen. For det første er vi spent på hvilket kartleggingsverktøy 
ekspertgruppen som er nedsatt vil anbefale. Vi er glade for at det allerede er avklart at 
observasjon skal foregå i barnets eget miljø.  Barnehagen er gjennom Rammeplanen pålagt å 
observere barnas utvikling slik at kartleggingen vil bli en videreføring av dette arbeidet. Vi er 
også glade for at kartleggingen skal være en frivillig ordning slik at foreldrene kan velge om 
de vil at deres barn skal kartlegges eller ikke. Utvalget er imidlertid opptatt av å kvalitetssikre 
kartleggingen før den settes i gang. Det må avklares hvem (stilling og kompetanse) som skal 
utføre kartleggingen og hvordan den skal gjennomføres. 

I Stortingsmeldingen heter det at spesialpedagogikk skal være en naturlig del av det 
helhetlige pedagogiske tilbudet. Større fokus på å fange opp – og følge opp de minste barna, 
bør også føre til at førskolelærerutdanningen styrkes. Det vil være behov for å styrke den 
spesialpedagogiske kompetansen. Det at flere små barn får oppfylt rettigheter til 
spesialpedagogisk hjelp, er en stor og viktig oppgave. Kommunene må settes i stand til å 
håndtere dette så vel økonomisk og som ved å inneha tilstrekkelig fagkompetanse. Det vil 
være betydningsfullt med fagkompetanse for å avdekke og sette inn tiltak for barnet, men 
også foreldrene må tilgodeses med god informasjon og oppfølging. FUB setter også pris på at 
retten til spesialpedagogisk hjelp nå hjemles i barnehageloven der den naturlig hører 
hjemme. Det er videre en viktig vektlegging at PPT i større grad skal være mer tilgjengelig for 
barnehagen og støtte barnehagepersonalet i arbeidet med en mangfoldig barnegruppe. 

I sitt høringssvar til Midtlyngutvalgets rapport, etterlyste FUB økt innsats for å sikre 
skjerming for de aller svakeste barna i et tilrettelagt miljø. Vi ønsker å løfte denne 
problemstillingen og få en større prinsipiell diskusjon om å opprette tilpassede tilbud for de 
aller svakeste. Tilbudet disse barna får variere svært mye fra kommunene til kommune. Det 



kan være behov for mer enhetlige krav som ivaretar alle barn med sammensatte 
funksjonsvansker. Det må kunne forventes at alle foreldre får et godt tilbud til sitt barn der 
de er trygge på at barnet blir godt ivaretatt. Det bør ikke være slik at det er foreldrene som 
må kjempe med administrasjon og myndigheter for at barnet skal få et verdig tilbud. Barn 
med alvorlige funksjonshemminger som i tillegg har store medisinske tilleggsdiagnoser vil 
ikke oppleve å bli integrert, de vil ikke mestre deltakelse eller tilstedeværelse i en ”normal” 
barnehagehverdag. For disse få barna, må foreldrene ha valgfrihet – foreldrene må kunne få 
tilbud om et skjermet, tilrettelagt tilbud utenfor normalhverdagen. 

FUB har stilt seg kritisk til forslaget om å omorganisere Statped i fire spesialpedagogiske 
regionssentre. Det er avgjørende at brukerne opplever nærhet til kompetansesentraene og 
FUB er redd de vil miste den kontakten de har i dag. Brukernes behov må ivaretas i 
prosessen med samlokalisering.  

FUB opplever ellers at foreldrene er godt ivaretatt i meldingen og at flere tiltak som vi var 
skeptiske til enten er utelatt eller skal utredes videre, slik som for eksempel læringsboka. Vi 
imøteser en foreldreplakat som et godt tiltak for å styrke foreldrenes rolle. 

 

Med vennlig hilsen 

Foreldreutvalget for barnehager 

Lena Jensen, leder 

Hege Oftedal, medlem 

Åse-Berit Hoffart, rådgiver 
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