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Høringsnotat Rett til plass i barnehage for barn av asylsøkere. 
 

Sørlandet kompetansesenter ser positivt på og støtter Kunnskapsdepartementet i forslaget om en 

endring i lov 17.juni 2005 nr.64 om barnehager (barnehageloven) § 12 a slik at rett til barnehageplass 

også gjelder for barn av asylsøkere. En slik endring er i tråd med FN’s konvensjon om barnets 

rettigheter som er gjeldende for alle barn uten unntak.  

 

Sørlandet kompetansesenter er et spesialpedagogisk kompetansesenter som blant annet arbeider med 

utsatte grupper og har stor kompetanse på minoritetsspråklige barn med spesielle behov. Dette er svake 

grupper i den betydning at de har liten påvirkningskraft på politiske og økonomiske prioriteringer. Av 

den grunn ser vi det som viktig å bruke vår stemme for å ivareta deres interesser og behov.  

 

Sørlandet kompetansesenter støtter departementets presisering av begrepet bosatt, - til å bety 

bostedsadresse, - uavhengig av folkeregistrering.  

 

Endringen gir rett til banehageplass bare dersom det på søknadstidspunktet er sannsynlig at barnet 

kommer til å oppholde seg i Norge i 3 måneder eller mer. Opptak i barnehage foregår som regel bare 

en gang i året. Dette innebærer at asylsøkerbarn fortsatt kan bli gående i mottaket i opp mot et år uten 

barnehagetilbud hvis de ankommer landet f. eks tidlig høst.  Dette er samme situasjon som for alle 

andre som flytter innen Norge, men disse er informerte og kan lettere søke innen fristen. Her må det 

gjøres endringer i form av øremerkede midler til barnehageplass for barn av asylsøkere som ankommer 

landet etter søknadsfristen. 

 

Hva vi vet om barns oppvekstvilkår på asylmottak 

En dansk undersøkelse utført av Institutt for Folkesundhedsvidenskap i København har kontrollert 246 

asylbarns psykiske helse. Av resultatene fremkommer det at av barn i aldersgruppen 4 til 16 år viser 35 

prosent tegn på psykisk sykdom.  

Det er ikke gjort noen lignende undersøkelser i Norge, men i følge Berit Berg som har forsket på 

innvandringsrelaterte problemstillinger i mange år, stemmer resultatene med hennes inntrykk. Berg 

hevder at mange barn som vokser opp på asylmottak sliter både helsemessig og skolemessig og de er 

overrepresentert innenfor barnevernet.  

Mange av foreldrene til barna sliter med traumer og noen barn er også selv traumatiserte på grunn av 

opplevelser i hjemlandet. Behandlingen av asylsøknader kan ta lang tid. Mange barnefamilier blir 

boende i flere år i mottak som gir dårlige rammebetingelser til barns oppvekst. Ventetiden kan føles 

utrygg og uoversiktelig. Å bo på mottak kan sammenlignes med å bo på institusjon. Mange mennesker 

bor tett, mangler felles språk og sliter med å gjøre seg forstått. De har gjerne også ventet lenge, lever i 

uvisshet og har høyt stress- nivå. På ett rom skal barn gjerne gjøre lekser, store barn se på TV, små 

barn skal sove og det skal tilberedes mat. Dette vil helt klart gå ut over livskvaliteten til både barn og 

voksne. 
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Barna trenger kompetente voksne 

Sørlandet kompetansesenter går inn for at barn av asylsøkere skal ha rett til barnehageplass på lik linje 

med barn bosatt i kommunen. I følge undersøkelser, studier og erfaringer vet en at dette er en utsatt 

gruppe, derfor vil en slik lovendring sette store krav til kvaliteten i barnehagen. Skal disse barna få et 

rikt, variert og stimulerende læringsmiljø tilpasset deres alder, kjønn, funksjonsnivå og kulturelle 

bakgrunn, som er intensjonen med barnehagetilbudet, må barnehagepersonalet være faglig kompetent 

og ha evne og vilje til å møte deres psykologiske behov.  

Vi vet at kvaliteten i barnehagene varierer i forhold til både kompetanse og ressurser, og at flere byer 

og kommuner ikke har økonomiske eller faglige ressurser til å gi et tilfredsstillende tilbud.  

Alle barn har behov for å bli forstått og gjøre seg forstått, noe som selvsagt også gjelder denne 

barnegruppa. Det er derfor nødvendig at barnehagen har ansatt personale som behersker barnets 

morsmål. Barn beskriver best sine følelser ved hjelp av morsmålet. Det er nære bånd mellom 

emosjoner og språk. Det er av den grunn av stor betydning for barnas emosjonelle utvikling at 

morsmålet blir stimulert. Det forutsetter at barnehagen har ansatt voksne som har en emosjonell 

forpliktelse overfor barna, er sensitive og har innsikt i barnas behov og evne til å ta deres perspektiv. 

Det kan være vanskelig å ivareta og krever personlig modenhet og pedagogisk utdanning.  Det fordrer 

også et tett samarbeid mellom barnehage, foreldre, PPT og BUP. Barn av asylsøkere må ha samme 

rettigheter til hjelp fra ulike instanser og samme rett til spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven § 

5 -7 som barn med fast bosted i kommunen.  Det er viktig å kunne sette inn forebyggende tiltak så 

tidlig som mulig.  

Et barnehagetilbud til barn av asylsøkere kan være positivt for barnas utvikling på både kort og lang 

sikt, når de ovenfor nevnte kvaliteter er ivaretatt.  Da kan disse barna få et godt grunnlag for utvikling 

av blant annet språk og sosial kompetanse. Forskning viser at effekten av pedagogisk tilbud er særlig 

sterk for sårbare grupper og for barn med minoritetsspråklig bakgrunn. Et barnehagetilbud for barn av 

asylsøkere vil således kunne ha en positiv effekt både med tanke på bosetting, integrering og retur.   

 

 

 

 

 

 

  

 


