
 
Oslo, 12. januar 2017 

Høringssvar fra Unge funksjonshemmede  

Unge funksjonshemmede viser til høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet av 

14.november 2016, og benytter med dette anledningen til å komme med innspill til de 

foreslåtte endringene i opplæringsloven som gjelder direkte overgang i retten til 

videregående opplæring.  

Unge funksjonshemmede er en interesseorganisasjon for 35 frivillige barne- og 

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. 

Unge funksjonshemmede er glade for at departementet ser behovet for en direkte 

overgang mellom ungdomsretten og voksenretten til videregående skole. Vi er enige i 

at det er mest hensiktsmessig å utvide ungdomsretten, heller enn å utvide 

voksenretten. Ungdomsretten gir rett til spesialundervisning og skyss, og vi mener at 

det er viktig at elevene beholder disse rettighetene frem til det året de fyller 25 år.   

Forslaget innebærer en utvidelse av tidsrommet for når man kan benytte seg av 

retten til opplæring, men ikke en utvidelse av antall år med opplæring. Derfor vil vi 

benytte anledningen til å etterlyse en tydeligere rett til utvidelse av antall år med 

opplæring for elever som har mistet store deler av et skoleår grunnet skade eller 

sykdom. Flere av våre medlemsorganisasjoners medlemmer har skader eller 

sykdomsperioder som har eller fører til at det er umulig fullføre videregående på tre 

år med opplæring. I dag har man mulighet til å søke om utvidet opplæringstid, men vi 

ønsker at dette skal bli en rettighet og håper departementet tar dette til følge.   

Avslutningsvis ønsker vi å støtte endringene som er foreslått i utvidet tid til opplæring 

ved omvalg. 
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