
Høringssvar for FUB 
 
FUB viser til høringsnotatet av 25.3.2020 fra Kunnskapsdepartementet om Forslag til 
midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven. FUB støtter flere av forslagene i den 
midlertidige forskriften, men har noen kommentarer. 

 

FUB støtter departementets forslag om at det bør åpnes for at det er mulig å gi et tilbud som 
avviker fra reglene i barnehageloven, herunder: 

1. Departementet foreslår at barnehagetilbudet som gis til barna i denne perioden, så 
langt det er mulig gis i samsvar med reglene i barnehageloven med forskrifter. 

• FUB støtter dette forslaget, men er opptatt av at barnehagene har ekstra 
oppmerksomhet på hvordan de skal oppfylle kravet i barnehageloven om et godt 
foreldresamarbeid, både på individnivå og gruppenivå (Foreldreråd og 
samarbeidsutvalg) For å sikre at alle barn har det så godt som mulig koronaperioden, 
i mener FUB at jevnlig kontakt med foreldrene er svært avgjørende. Spesielt er det 
viktig å holde jevnlig kontakt med sårbare familier.  

 

2. Retten til spesialpedagogisk hjelp og tegnspråkopplæring etter barnehageloven 
kapittel gjelder uavhengig av om barn går i barnehagen. Disse rettighetene vil derfor 
fortsatt gjelde selv om barnehagene er stengt, både for barn som vanligvis går i 
barnehagen og barn som ikke går i barnehagen.  

Departementet mener derfor at kommunene bør oppfylle disse rettighetene så langt 
det er mulig. Dette vil gjelde for barn som går i barnehagen i denne perioden, og barn 
som ikke går i barnehage.  

Departementet foreslår at reglene i barnehageloven med forskrifter skal gjelde så 
langt de er mulig å oppfylle, og at dette fastsettes i forskriften.  

 

• FUB mener at kommunene må strekke seg langt for at disse barna skal få den 
opplæringen og den hjelpen de har krav på. Kommunene bør se på alternative måter 
å gi denne hjelpen og opplæringen til barna på i denne perioden. FUB vil påpeke at 
det er av stor betydning at barnehagene og spesialpedagogene som jobber med disse 
barna har tett og god kontakt med foreldrene gjennom hele denne koronaperioden 

 

 

 



3. Departementet foreslår at det fastsettes i den midlertidige forskriften at 
barnehageeiere skal sørge for at barn som ikke er omfattet av stengingsvedtaket, får 
tilbud om plass i barnehagen. Dette innebærer at barnehagene ikke bare kan vurdere 
forespørsler om plass, men også selv må vurdere om det er barn som er omfattet av 
unntaket. Dette gjelder da særlig unntak knyttet til barnets behov  

• FUB støtter forslaget . FUB minner om viktigheten av at barnehagene har en plan og 
god praksis for foreldresamarbeid, der kontakten med familiene prioriteres høyt. 
Denne kontakten med foreldrene er helt avgjørende for at barnehagen skal fange 
opp de barna som vil ha krav på barnehageplass på grunn av særlige omsorgsbehov. 

 

4. Departementet understreker at det med «søknad» referer til at det må komme et 
initiativ fra foreldre som ønsker plass i samsvar med unntaket i stengingsvedtaket.  
Når det gjelder avslag på søknader om tilbud til barn med særlige omsorgsbehov, 
foreslår departementet at det skal være klageadgang, og at det skal være kommunal 
klageinstans. Hensikten er at det skal være klageadgang på avslag på alle søknader 
begrunnet ut fra barnets situasjon dersom det åpnes for flere unntak fra vedtaket om 
stenging enn unntak på grunn av særlige omsorgsbehov.  

 

• FUB er usikre på departementets forslag om at initiativet til plass i barnehage under 
stengingsvedtaket må komme fra foreldrene via en søknad. Ordet søknad høres 
veldig byråkratisk ut, og kan i seg selv virke avskrekkende for de foreldrene dette 
gjelder. I tillegg tenker FUB at det er en del barn som bor i familier der foreldre selv 
ikke er de som vil ta initiativ til å søke om dette. Det kan gjelde foreldre som har hatt 
utfordringer før koronakrisen og det kan gjelde foreldre som får utfordringer under 
koronakrisen (mister jobben, sykdom, samlivsbrudd, krangling i hjemmet, rusmidler 
,osv). Hvordan kan barnehagen sikre at flest mulig av disse fanges opp? FUB mener 
tett oppfølging fra barnehagens side vil være viktig, og at det er barnehagen som må 
ta initiativ til oppfølgingen og initiativ til søknad i enkelte saker. For mange foreldre 
kan det oppleves som et nederlag å be om hjelp/søke om barna får være i 
barnehagen, så her bør det ligge et initiativ fra barnehagens side også. 

 
• FUB støtter også at det må være klageadgang dersom foreldrene får avslag på     

søknader som er begrunnet med særlige omsorgsbehov, og at det skal være en 
kommunal klageinstans.  

 
• FUB mener klagegangen må behandles raskt og effektivt uten unødvendig tidsbruk, 

slik at foreldrene raskt får behandlet sin klage og mottar svar på denne. 
 
 

 
 



5. FUB støtter departements forslag § 4 Foreldrebetaling og § 5 Kommunale tilskudd til 
private barnehager i midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven. FUB ønsker 
at det fortsatt skal være et mangfold av barnehager i Norge, det blir derfor viktig å 
legge til rette for fortsatt drift av alle barnehager i landet både nå og etter 
koronaperioden. Ved å sikre økonomien for alle barnehager, sikres det også gode 
pedagogiske barnehager med nok bemanning når barnehagene åpner igjen. FUB er 
dessuten opptatt av at foreldrene må føle seg trygge på at deres barnehage kan tilby 
et tilbud av høy kvalitet når den reåpnes etter koronaperioden. 

 


