
 

 

 
 

Høring – Alvorlige hendelser i barnehager og 
utdanningsinstitusjoner 

Viser til mail av 4.12.2015 fra Utdanningsdirektoratet vedrørende revisjon av 
veilederen ”Alvorlige hendelser i barnehager og utdanningsinstitusjoner” og ”mini-
høring”. 
 
FUB og FUG er glad for at Utdanningsdirektoratet og Utdanningsdirektoratet har 
revidert veilederen sett i lys av de siste års terroranslag mot spesielt skoler på 
verdensbasis. FUB og FUG mener det er viktig at også norske barnehager og 
utdanningsinstitusjoner har et bevisst forhold til at slike hendelser også kan 
ramme norske barnehager og skoler, og at det finnes gode planer for beredskap 
under slike alvorlige situasjoner.  
 
FUB og FUG har lest igjennom forslaget til endringer av veilederen og har 
følgende tilbakemelding til dette: 
 
Under hovedavsnittet Forebygging: 
FUB og FUG ønsker at det tas inn en setning om informasjon til foreldre: 
”Foreldre skal informeres om barnehagens/skolens planer og tiltak mht. 
beredskap.” Informerte foreldre kan bidra til å trygge bekymrede barn.  
 
Fjerde avsnitt og siste setning kunne presiseres noe mer. For eksempel: 
Kommunens samhandlende etater må ha planer om hvordan forebygge for barn 
og unge som står i risikosonen for å falle utenfor fellesskapet, og finne gode 
løsninger for hvert enkelt barn og ungdom det meldes inn bekymring for. 
 
Under samme hovedavsnitt og femte avsnitt bør det settes inn en ekstra setning 
med følgende innhold: 
Barn og unge hvor det avdekkes er utsatt for vold, overgrep og/eller omsorgssvikt 
i hjemmet, og barn og unge som blir holdt utenfor og ekskludert fra det sosiale 
fellesskapet, må det settes inn spesifikke og forebyggende tiltak overfor. 
Setningen foreslås satt inn før nest siste setning i det femte avsnittet. 
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Under hovedavsnittet Beredskap: 
I femte avsnitt forslår FUB og FUG alternativ formulering: ”Det anbefales 
alderstilpassede øvelser i barnehage og på barnetrinnet (1.-7. trinn), men at alle 
barnehagebarn, elever og studenter gjøres kjent med hva de skal gjøre ved en 
alvorlig hendelse” 
 
Under hovedavsnittet Ansvarsfordeling: 
I nest siste prikkpunkt foreslår FUB og FUG at også barnehagebarn settes inn i 
forlengelse med elever/studenter. 
 
Under samme hovedavsnitt og under kommunens ansvarsområder, så er FUB og 
FUG glad for at det settes inn skal foran det enkelte ansvarsområder. FUB og 
FUG mener dette fører til en helt annen forpliktelse bør eller må. 
Prikkpunkt to som omhandler barnehager; FUB og FUG forutsetter at dette også 
inkluderer de private barnehagene/barnehagene som ikke eies av kommunen. 
 
Under hovedavsnittet Et eksempel på innhold i en beredskapsplan, nest siste 
avsnitt og ny setning: Hva tenker Utdanningsdirektoratet skal gjelde for 
barnehagebarn i dette tilfellet? 
 
Utover kommentarene over, er FUB og FUG enig i innholdet i veilederen for 
øvrig. 

Med vennlig hilsen 

 

                         
  
Elisabeth Strengen Gundersen Marie Skinstad-Jansen 
leder FUG leder FUB 
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