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FUB sitt høringssvar på Høring NOU 2019:23 Ny 
opplæringslov.  

 
 
FUB takke for muligheten til å komme med innspill til NOU 2019:23 
Ny opplæringsloven. FUB ønsker å gi høringssvar på § 5-6 
Overgangen fra barnehage til skole og merknader til lov 44.2.4 utvalgets 
forslag.  
  
§5-6 Overgangen frå barnehage til skole  
Kommunen skal søgje for ein trygg og god overgang frå barnehage til 
skole og fritidsordning  
  

Til § 5-6 Overgangen frå barnehagen til skolen  
Bestemmelsen erstatter dagens lov § 13-5. Bestemmelsen er omtalt i 
kapittel 44.2.  
Hva som er en trygg og god overgang fra barnehagen til skolen og 
skolefritidsordningen, er en skjønnsmessig vurdering. Vurderingen må 
gjøres med grunnlag i faglig-pedagogisk kunnskap og erfaring. Både 
barnehagefaglig og skolefaglig kunnskap og erfaring er relevant. En trygg 
og god overgang fra barnehage til skole og skolefritidsordning handler 
blant annet om at barn og foreldre opplever overgangen som forutsigbar 
og vet hva de kan forvente når barnet begynner på skolen og 
skolefritidsordningen.   
  

• FUB undrer seg over hvordan barn og foreldre kan få en 
opplevelse av forutsigbarhet og vite hva de kan forvente av 
overgangen fra barnehage til skole, når det ikke skal lovfestes at det 
skal utarbeides en plan for overgangen barnehage-skole/sfo. For at det 
skal bli forutsigbarhet og en likeverdig overgang for alle barn i en 
kommune, må det foreligge en plan for arbeidet. FUB mener alle 
kommuner skal være forpliktet til å utarbeide retningslinjer for 
hvordan overgangen fra barnehage til skole/SFO skal ivaretas. Planer 
og retningslinjer for overgangen gir nettopp forutsigbarhet, og barnet 
og foreldrene vet hva de kan forvente i den viktige overgangen.  
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En trygg og god overgang handler også om at skolen er forberedt på 
hvilke erfaringer barna har med seg fra barnehagen. For å oppnå 
dette bør kommunen legge til rette for en god dialog som involverer 
foreldre og barnehage, skole og skolefritidsordning.  
Det er opp til kommunen å vurdere på hvilken måte den vil sørge for 
overgangen, og om det vil innbefatte at det utvikles planer eller rutiner 
som sørger for overgangen.  
  

• FUB mener bør skal byttes ut med skal i setningen: “For å oppnå 
dette bør kommunen legge til rette for en god dialog som involverer 
foreldre og barnehage, skole og skolefritidsordning”. FUB mener at en 
overgang fra barnehage til skole/SFO, blir best i varetatt dersom alle 
parter i barnets liv får medvirke til at denne overgangen blir så god som 
mulig for barnet. FUB mener igjen at kommunene ikke skal ha 
muligheten til å velge bort det å lage en plan for overgangsarbeidet.  

  
• FUB er positiv til at skolen skal være forberedt på hvilke erfaringer 
barna har med seg fra barnehagen. FUB mener det er viktig at de 
forsøkene som nå er satt i gang med pedagoger som følger fra 
barnehage til skole, blir fulgt opp slik at man kan bruke erfaringene til å 
lage gode overganger. (se Stortingsmeldingen om Tidlig innsats)  

  
• FUB mener det bør være god dialog mellom barnehage og skole 
om hva barna skal ha lært/ vært innom det siste året i 
barnehagen. FUB mener at de viktigste barna må ha med seg over til 
skolen, er gode lekekompetanse , erfaringer med hvordan man kan 
være en god venn og hvordan beholde vennskap, grunnleggende 
sosial kompetanse og på god vei til å bli selvstendige med påkledning 
og toalettbesøk.  
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Kommunen må sørge for en trygg og god overgang for alle barn, og det 
må tas særlig hensyn til hvordan overgangen skal gjøres for barn med 
særlige behov. For disse barna kan det for eksempel være behov for å 
gjennomføre kompetanseutvikling og fysisk tilrettelegging i forkant av 
skolestart. Noen minoritetsspråklige barn vil ha behov for spesiell 
tilrettelegging når det gjelder språk. Samiske barn kan ha rett til opplæring 
i samisk.  
  

• FUB er glad for å se at det satses på at overgangen skal være 
trygg og god for alle barn. Da er det viktig at forberedelsene begynner 
tidlig nok, slik at skolen får tid nok til å forbered alt som skal være 
på plass før barn med ulike behov starter opp. Men, det er også viktig 
å presisere, at barnehagene må bruke personellressurser på 
skolebesøk for alle barn. På grunn av manglende kapasitet på 
personalressurser i noen barnehager, får ikke alle skolestartere 
besøke skolen før skolestart. Hvis ikke alle barn får mulighet til å 
besøke sin skole, vil ikke alle barn få muligheten til å forberede seg til 
skolen på en likeverdig måte.  

  
• FUB mener at så langt det lar seg gjøre, er det barnehagens 
oppgave å besøke skolene med barna i barnehagen. Dersom det ikke 
lar seg gjennomføre, må det være god dialog med foreldrene slik at de 
kan følge sitt barn på skolebesøk. Her blir det viktig at 
barnehagene har gode rutiner for å følge opp, slik at man vet at barnet 
har vært på skolebesøk som avtalt med foreldrene.  

  
• For foreldre med barn med særlige behov, kan det være ekstra 
viktig at skolen har utarbeidet et plan/årshjul som viser hvordan skolen 
forbereder seg på å ta imot barn som har behov for særskilt 
tilrettelegging. Det er viktig at foreldrene opplever en trygghet på at 
skolen er godt forberedt på å ta imot barnet deres, slik at barnet får et 
tilrettelagt tilbud fra skolestarten. Det er uheldig hvis det er foreldrene 
som hele tiden må etterspørre samarbeid mellom barnehage og skole, 
dette mener FUB skal være en fast rutine i alle kommuner i Norge.  

  
• 80% av skolene i Norge er ikke tilgjengelige for alle barn. På 
mange skoler må det gjøres endringer på for at funksjonshemmede 
barn skal kunne gå der, for eksempel er det behov for å oppgradere 
med heis, endre akustiske forhold og lysforhold. Slik kartlegging og 
utbedring må skje senest 
et år før oppstart. Mange foreldre møter veggen når de i god tid skal 
fortelle om barn med tilrettelegging, fordi skolen er fokusert på ett kull 
av gangen. Det er behov for et krav som pålegger skolene/ skoleetaten 
å ha et eget oppmeldingssystem, rutiner eller krav som er likt i hele 
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landet. Det fysiske miljøet må kartlegges. Det må være enkelt for 
foreldre å varsle om at de kommer til å søke opptak for barn i god tid.  

  
• FUB støtter også forslaget til veikart for universell utforming av 
eksisterende skolebygg. Dette er en plan og et arbeid for oppgradering 
av alle skoler slik at funksjonshemmede elever møter en likestilt og 
inkluderende skole. Dette vil redusere behovet for omfattende 
rehabiliteringsarbeid for at en elev skal kunne begynne på skolen.  

  
  
  
  
Kommunen kan lage rutiner for informasjonsoverføring fra barnehagen til 
skolen og skolefritidsordningen. Informasjonsoverføring om det enkelte 
barn forutsetter samtykke fra foreldrene. Kravet til samtykke fra foreldrene 
gjelder uavhengig av om informasjonen overføres skriftlig eller muntlig.  
Plikten gjelder overgangen fra barnehagen til offentlige skoler. Plikten 
gjelder uavhengig av om barnet kommer fra privat eller offentlig 
barnehage. Plikten gjelder skolefritidsordninger som er opprettet etter 
opplæringsloven, både offentlige og private.  
  

• FUB mener kan må byttes ut med skal i setningen “Kommunen kan 
lage rutiner for informasjonsoverføring fra barnehagen til skolen og 
skolefritidsordningen.”  
  
• FUB er positive til at plikten skal gjelde for både kommunale og 
private barnehager  

  
• FUB er opptatt av god dialog mellom bhg og skole/sfo i forhold til 
overføring av informasjon. FUB mener det er riktig 
at foreldrene samtykker til denne overføringen 
samtidig som Barnekonvensjonens Art. 3: Barnets beste ivaretas.   

  
  
  
Hensikten med bestemmelsen er at alle barn skal få en trygg og god 
skolestart. Plikten gjelder overgang fra barnehage til skole, men 
kommunen bør også ta kontakt med foreldre til barn som ikke går i 
barnehagen, og legge til rette for en god skolestart også for disse barna.  
  

• FUB mener bør skal byttes ut med skal i setningen: “Plikten 
gjelder overgang fra barnehage til skole, men kommunen bør også ta 
kontakt med foreldre til barn som ikke går i barnehagen”. 
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Merknader til loven:  
44.2.4 Utvalgets forslag  
Utvalget foreslår  

• at det fremdeles skal stilles krav til kommunen om å sørge for en 
trygg og god overgang fra barnehagen til skolen og skolefritidsordningen, se 
forslag til § 5-6  
• at plikten til å utarbeide en plan for overgangen fra barnehage til 
skole og SFO ikke videreføres i ny opplæringslov  
  

• FUB mener det bør være en plikt til å utarbeide en plan for 
overgangen mellom barnehage og skole. Plikten til å utarbeide en plan 
for overgangen fra barnehage til skole og SFO skal være hos skole og 
at det gjøres i samarbeid med barnehagen. I tillegg vil det være helt 
nødvendig at barnehagen og skolens rådsorgan involveres i dette 
arbeidet. FUB viser til plan for overgangen som er utarbeidet av Oslo 
kommune som et godt eksempel: Oslostandard for samarbeid og 
sammenheng mellom barnehage, skole og AKS.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


