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Barneombudets svar på høring om lovfesting av plikt til å vurdere barns 

norskkunnskaper før skolestart m.m. 

Barneombudet takker for muligheten til å gi innspill til høringen om lovfesting av plikt til å vurdere 

barns norskkunnskaper før skolestart m.m. Barneombudet støtter forslaget om å lovfeste en plikt 

til å vurdere barns norskkunnskaper før skolestart i barnehageloven. Vi er enige med 

departementet i at kunnskap og ferdigheter i norsk språk er viktig for barns læring og utvikling i 

skolen. En slik plikt vil sikre at alle barn blir vurdert før overgangen, og at de som har behov for mer 

hjelp får tilbud om kartlegging i samsvar med gjeldende regelverk. Reglene kan bidra til at 

enkeltvedtak om særskilt språkopplæring er gjort før skolestart. Vi antar også at hvor omfattende 

vurderingen er vil tilpasses det enkelte barnet.  

Samtidig vil vi understreke at lovfesting av denne plikten ikke må føre til en «vente og se-holdning» 

som gjør at barn ikke får hjelpen de har rett til mens de går i barnehagen. Her ber vi om at det gis 

tydelig veiledning til barnehagene og kommunen som barnehagemyndighet om sammenhengen 

mellom de ulike reglene.  

Departementet har sendt på høring to alternative forslag til bestemmelser. Vi støtter forslag B som 

inneholder en angivelse av formålet direkte i bestemmelsene. Dette er et godt pedagogisk grep 

og det vil også gjøre koblingen til kravene i personopplysningsloven bedre.  

Vi støtter også at det lovfestes at foreldrene har en rett til å gjøre seg kjent med innholdet i 

vurderingen, og at barnehagen har en plikt til å rapportere til kommunen at barna har blitt vurdert. 

Vi kan ikke se at dette er en omfattende rapportering sik det er beskrevet. Dette er viktig for 

kommunens oppfyllelse av sitt tilsynsansvar.  

Presisering av regler om tilsyn  

Vi støtter også forslag til presiseringer i barnehageloven §§ 12 og 13 om at statsforvalteren kan 

føre tilsyn, er klageinstans og gi veiledning til fylkeskommunen, i de tilfeller hvor fylkeskommunen 

har overtatt lovfestede oppgaver som kommunen som hovedregel har etter barnehageloven. 

Dette mener vi er gjeldende rett, men ble uklart ved flyttingen av bestemmelsene om 

spesialpedagogisk hjelp mv. fra opplæringsloven til barnehageloven i 2016.  
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