
	 	
Oslo, 15. juli 2016 

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede  

Unge funksjonshemmede viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 20. 
april 2016 (ref. 16/4099), og benytter med dette anledningen til å komme med innspill 
til departementets lovforslag om endringer i opplæringsloven og friskoleloven – Nytt 
kapittel om skolemiljø.   

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige 
ungdomsorganisasjoner, som til sammen har over 25 000 medlemmer. Vi er en 
sentral kunnskapsleverandør og samarbeidspartner for alle som jobber med 
arbeidsliv, helse og organisasjonsutvikling for ungdom med funksjonshemninger og 
kroniske sykdommer. Unge funksjonshemmedes overordnede mål er full deltakelse 
og likestilling for funksjonshemmet ungdom. 

 

Aktivitetsplikten bør også gjelde det fysiske skolemiljøet 

En undersøkelse utført av Norges Handikapforbund og IRIS viste i 2013 at åtte av ti 
norske grunnskoler har så store barrierer at de hindrer likeverdig bruk for elever med 
bevegelseshemninger. Dette gjør det vanskeligere for mange barn å bli inkludert i et 
godt psykososialt miljø på skolen og gå på nærskolen sin sammen med søsken og 
venner. Skoler som er tilgjengelige og tilrettelagt for personer med alle typer 
funksjonsnedsettelser er en forutsetning for et godt og trygt skolemiljø. Skoler som 
ikke er tilgjengelige og tilrettelagt kan derimot føre til at barn og unge med 
funksjonsnedsettelser opplever utenforskap på skolen. Dette vil påvirke skolemiljøet 
negativt.  

Vi er enige med Kunnskapsdepartementet om at elevenes skolemiljø er summen av 
både det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen og at disse gjensidig påvirker 
hverandre. Av denne grunn ønsker vi å spille inn at en aktivitetsplikt ikke bare bør 
brukes for å sikre et godt og trygt psykososialt skolemiljø, men også det fysiske 
skolemiljøet. I likhet med aktivitetsplikten som blir presentert i høringsnotatet, ønsker 
vi at en aktivitetsplikt som også medfører plikt til å følge med, plikt til å undersøke, 
plikt til å gripe inn, plikt til å varsle skoleledelsen, plikt til å varsle skoleeier og plikt til 
å sette inn tiltak i saker som gjelder det fysiske skolemiljøet.  

Unge funksjonshemmede er glade for at Kunnskapsdepartementet ønsker å innføre 
en aktivitetsplikt som tydelig gir skolen og skolens ansatte ansvar for elevenes 
psykososiale skolemiljø, men ser behov for at det også gjøres endringer i måten 
skolen og de ansatte jobber mot et godt og trygt fysisk skolemiljø.  

Ved at det innføres en aktivitetsplikt for å sikre et trygt og godt fysisk og psykososialt 
skolemiljø, vil skolemiljøet lettere bedres da aktivitetsplikten vil være lettere å 
håndtere for skolens ansatte fordi den favner om alle deler av elevens skolemiljø. 
Dessuten understreker aktivitetsplikten da at elevens skolemiljø er summen av både 
det fysiske og psykososiale miljøet på skolen.  

 



	 	
Innspill til språklig utforming av ny paragraf 9 A-2 Retten til eit trygt og godt 
skolemiljø 

Vi ønsker også å spille inn at utformingen av ny paragraf 9 A-2 Retten til eit trygt og 
godt skolemiljø ikke godt nok viser at skolemiljø inkluderer både det psykososiale og 
det fysiske skolemiljøet.  Et forslag til språklig utforming av paragrafen vil være å 
presisere at skolene skal være tilrettelagt og tilgjengelig for alle elever. Vi foreslår å 
endre ordlyden i paragrafen til: «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som 
fremjar helse, trivsel og læring. Skulane skal vere tilgjengelige og tilrettelagte for alle 
elevar, og ha nulltoleranse mot mobbing, vald, diskriminering, trakassering og anna 
krenking.» 

 

Fjerning av femte ledd i paragraf 4-6 

Unge funksjonshemmede er svært glade for at femte ledd i paragraf 4-6 i 
opplæringsloven blir tatt bort. Dette er viktig for oss at lærlinger og lærekandidater 
som avslutter sin lærekontrakt, enten av egen vilje eller etter krav fra lærebedriften, 
ikke lenger mister retten til videregående opplæring.  

 

Håndhevingsordningen 

Unge funksjonshemmede er enige i at det bør jobbes mer med ordningens navn. 

Det bør også jobbes mer med å gjøre en slik håndhevingsordning bedre kjent. Den 
bør blant annet være lett tilgjengelig på fylkesmannen sine nettsider, og språket som 
blir brukt på disse sidene bør føres slik at informasjonen er lettfattelig for både barn, 
unge og voksne. Barn og unge bør bli brukt som rådgivere i utarbeidelsen av disse 
nettsidene.  
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