
 
 
  
 
Til Utdanningsdirektoratet ved Norun Eide 
 
 
   

Deres referanse  
          
Høringssvar fra Foreldreutvalget for barnehager (FUB): 
 
 
  

ALVORLIGE HENDELSER I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER 
En veiledning for beredskapsplanlegging 

 
 

 
FUB er glad for at Politi- og Utdanningsdirektoratene har utarbeidet et utkast til en veileder 
for beredskapsarbeid i barnehager og utdanningsinstitusjoner. FUB er svært opptatt av barnas 
sikkerhet i barnehagen, og er opptatt av beredskap som forebygger og forhindrer ulykker og 
alvorlige hendelser. Det er derfor positivt at beredskapsplanene blir mest mulig konkrete og 
realistiske, slik at de er tydelige og anvendbare for institusjonene som skal ta disse i bruk.  
 
Vi har noen få innspill til beskrivelsen av en tydelig og konkret ansvarsfordeling: 
 
Slik FUB leser veilederen, løftes rektor/styrers ansvar fram tydeligere enn tidligere. FUB tror 
det er spesielt betydningsfullt at ledere i barnehager og utdanningsinstitusjoner har en økt 
bevissthet og er kjent med hva ansvaret innebærer. Dette krever at de må være kjent med 
målene og delaktige i planleggingen av arbeidet.   
 
Kommunen har plikt til å bistå barnehager og utdanningsinstitusjoner i beredskapsarbeidet. 
FUB mener at kommunenes ansvar overfor institusjonene er avgjørende for at institusjonene 
skal ha mulighet til å utføre dette viktige arbeidet. I veilederen bør det derfor gjøres enda 
tydeligere hva dette ansvaret innebærer både m.h.t. kompetanse og tiltak. Spesielt er det viktig 
at kommunene legger til rette for og bistår med kompetanse.  
 
Barnehagene og utdanningsinstitusjonene besitter ikke den helhetlige kompetansen som er 
nødvendig for beredskapsarbeidet. Dersom det skulle være opp til den enkelte institusjon å 
sørge for dette, ville arbeidet kunne bli mangelfullt og fragmentert. Det ville også kunne 
innebære store forskjeller bli mellom for eksempel barnehager i den enkelte kommune. 
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Beredskap i barnehage krever at personalet har omsorg og årvåkenhet i forhold til 
barnehagebarn som er i risikosonen, at de ansatte har både kunnskap og kompetanse i å 
observere, se og avdekke slike forhold hos barna. Spesielt gjelder dette barn som er ekstra 
sårbare, barn som har hatt traumatiske opplevelser, har funksjonsnedsettelser, fysisk eller 
psykisk og barn som av ulike grunner trenger hjelp til å mestre hverdagen. 
 
Med dagens bemanning og utfordringer med å rekruttere og beholde fagutdannet personale i 
barnehagene, kan slike oppdagelser og avdekking bli mangelfull. Det er derfor et for stort 
ansvar for styrere/rektorer alene å sørge for at de har kompetent personale. Kommunen må 
bidra i arbeidet med å sørge for at barnehager og utdanningsinstitusjoner har den relevante 
kompetansen og at det er tilstrekkelig med kompetent fagpersonell. 
 
Det må også ligge på et overordnet nivå i kommunen å etablere rutiner for samarbeid på tvers 
av etatene og fagmiljøene, slik at det ikke alene blir opp til den enkelte institusjonen. 
 
Videre må kommunen også ha ansvaret for at institusjonene har kunnskaper og ferdigheter om 
selve beredskapsarbeidet. For at rektorer og styrere skal kunne utføre opplæring og øvelser, 
må de tilføres nødvendig kompetanse. 
 
FUB foreslår flg. punkter tas inn under kommunens ansvar: 

- Kommunen bistår barnehager, institusjoner og skoler i å rekruttere og beholde 
kompetente fagpersoner. 

- Kommunen må legge til rette for samarbeid på tvers av etater og fagmiljøer som er 
forebyggende for beredskapsarbeidet 

- Kommunen plikter å gjennomføre kompetansetiltak i beredskap for skoler, 
institusjoner og barnehage 

 
 
Kommentar s. 2 
 
På s. 2, første avsnitt, står det: ”Beredskapsplanlegging i skolen…..med vekt på skolemiljøet”.  

- Er denne setningen kun gjeldende for skole? 
- Burde andre institusjoner også nevnes her? 

 
 
 
Vi takker for at vi fikk mulighet til å avgi høring og ønsker lykke til med videre arbeid!  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Foreldreutvalget for barnehager      
 
Lena Jensen (sign)      Åse-Berit Hoffart 
leder         rådgiver 
     
 


