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Kvittering på innsendt høringssvar på Høyring
Forslag til ny opplæringslov og endringar i
friskolelova

Foreldreutvalget for barnehager, FUB, takker for muligheten til å svare på
høringen av departementets forslag til ny opplæringslov. Vårt innspill er
begrenset til forslaget til ny § 4-8 om overgangen fra barnehagen til skolen
og skolefritidsordningen.

Til § 4-8 Overgangen frå barnehagen til skolen

FUB støtter at plikten til å sørge for at barna får en trygg og god overgang fra
barnehagen til skolen og skolefritidsordningen i hovedsak videreføres. Vi
støtter imidlertid ikke at kravet om å lage en plan er fjernet fra loven. Vi
mener at det på dette punktet er viktig med klare rammer for å sikre lik
praksis innad i kommuner og i hele landet, og at dette hensynet må gå foran
hensynet til kommunal handlefrihet.

I sine avsluttende merknader (2019) til Norges første rapport om
Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne
(CRPD), har FN-kommitéen uttrykt bekymring om kommunale forskjeller i
tjenestetilbudet. Mindre tydelige krav til arbeidet med overgangen fra
barnehage til skole er egnet til å ta arbeidet med overganger i feil retning
med tanke på å skape likt tjenestetilbud i alle kommuner, og for alle barn
innad i kommunen. For barn med spesielle behov er det avgjørende at
arbeidet med overgangen fra barnehage til skoler kommer i gang tidlig nok
til at skolen kan være klar til å møte elevens behov når eleven starter i 1.
klasse. Konkrete planer vil også bidra til klarhet for foreldre om hva de kan
forvente av kommunen. Dagens ordning med krav om plan, er en ordning
som i stor grad fungerer. Hvorfor endre på dette?

Dette er en sak som engasjerer oss i FUB, og vi har uavhengig av denne



høringen laget et notat, «FUB mener», om overgang fra barnehage til skole,
som vi legger ved vårt høringssvar.

Med vennlig hilsen

Einar Olav Larsen, leder FUB

Cathrine Ballo Olsen, nestleder FUB
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Alle svar må gjennom en manuell godkjenning før de blir synlige på
www.regjeringen.no.


