
  

 
 

1 
 

 

 

Kunnskapsdepartementet       Oslo, 29.10.2021 

 

Høringssvar – En skole for vår tid 

UNICEF er FNs barnefond og verdens største hjelpeorganisasjon for barn. UNICEF Norge 

jobber med å sikre ivaretakelsen av FNs barnekonvensjon både globalt og i Norge.  

Viser til høringsbrev datert 21.06.2021 med høringsfrist 01.11.2021.  

UNICEF Norge takker for anledningen til å komme med våre kommentarer til En skole for 

vår tid fra Ekspertgruppe for skolebidrag. Våre innspill bygger på erfaringer fra UNICEFs 

Child Rights Schools/Rettighetsskoler som har fått stor utbredelse i flere europeiske land de 

siste ti årene. I Norge samarbeider UNICEF Norge med to skoler; Åsgård barneskole og 

Sten-Tærud barne- og ungdomsskole. UNICEFs rettighetsskoler tar et bevisst, uttalt og synlig 

utgangspunkt i FNs barnekonvensjon i hele sin virksomhet og er et langsiktig, skolebasert 

utviklingsarbeid som legger vekt på elevmedvirkning.  

Våre kommentarer er i hovedsak basert på rapportens andre del med fokus på skoledialogene. 

Skolens doble oppdrag 

UNICEF Norge registrerer med tilfredshet at skoler med høyt skolebidrag har mange 

likhetstrekk med Rettighetsskolene. De vektlegger skolens doble oppdrag; danning og 

utdanning med utgangspunkt i dannelsesoppdraget. Dette har sin parallell i 

barnekonvensjonens artikkel 29 om utdanningens overordnede mål. Skolen skal ruste elevene 

for livet, ikke bare sørge for faglig opplæring.1 Læringsmiljøet er avgjørende for læring, og 

ved å styrke relasjonene og øke elevenes sosiale kapital, kan en bidra til å øke læringsutbytte. 

Rettighetsskolene legger i denne sammenhengen vekt på rettighetsperspektivet: elevene skal 

lære om og respektere egne og andres rettigheter. Vi erfarer at elevene ikke bare lærer at de 

selv er beskyttet av rettigheter, men også blir bevisst de andres rettigheter og står opp for 

 
1 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnets-rettigheter/generell-kommentar-1---25-6-
09.pdf  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnets-rettigheter/generell-kommentar-1---25-6-09.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/barnets-rettigheter/generell-kommentar-1---25-6-09.pdf
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hverandre. Dette fører også til engasjement i samfunnsaktuelle spørsmål som for eksempel 

rasisme, global solidaritet og fattigdomsproblematikk.  

Elevmedvirkning 

Retten til medvirkning er også sentral for rettighetsskolene. I rettighetsrådet samarbeider 

elever og ansatte om handlingsplaner for å bedre skolens læringsmiljø og styrke skolens 

rettighetsarbeid basert på lokale undersøkelser. Elevene bidrar med innlegg på personalmøter 

og foreldremøter og gir innspill til planlegging av undervisningen. Det arbeides for stadig å 

videreutvikle elevmedvirkningen. Catrine Thorbjørnsen Halås, Nord Universitet, skriver i sin 

«undersøkelse av to pilotskolers erfaringer med å bli UNICEF rettighetsskoler» (FoU-rapport 

nr. 58, 2020)2: Flere av de voksne mener at rettighetsskoler har gitt dem en ny forståelse av 

hva det innebærer å lytte til barn, og at de har endret måter å samarbeide med barna. Videre 

skriver hun Elevenes læring kan sees i lys av det elevene opplever er de mest betydningsfulle 

endringene, som Rettighetsrådene vurderer handler om at elevene blir mer hørt, at det er 

færre som er alene nå enn før, at det er blitt enklere å være seg selv og at det er blitt lettere å 

si sin mening nå enn før. 

Synliggjøring av og bevisstgjøring om barnerettighetene 

Vi erfarer at å synliggjøre FNs barnekonvensjon og rettighetsperspektivet gjennom skolens 

virksomhet gir et annet utgangspunkt for arbeidet. Bevisstheten om at rettighetene er 

universelle og noe myndighetene har forpliktet seg på, er en motivasjonsfaktor og 

understreker betydningen av arbeidet for elevene. De står i en større sammenheng. På denne 

måten oppfyller skolen også myndighetenes forpliktelse til å gjøre konvensjonen «alminnelig 

kjent både for voksne og barn», slik det står i barnekonvensjonens artikkel 423.  

FNs barnekomité har i sine merknader til norske myndigheter flere ganger påpekt behovet for 

å øke kunnskapen om barnekonvensjonen, også i sine siste merknader, datert juni 20184. Her 

har de blant annet følgende anbefalinger: 

(a)undervisning om konvensjonen blir en del av skolens læreplaner på alle nivåer 

 
2 https://www.unicef.no/sites/default/files/inline-
images/h32WJqU5yKVVhVRTFtvbNIs14QWqbvKgQN8XVs8vQeISpQvc6i.pdf  
3 https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-
fns_barnekonvensjon.pdf  
4 https://www.regjeringen.no/contentassets/87e11af6044b4c45923d2830d2d6b144/concluding-observations-
--4-juli---crc_c_nor_co_5-6_31367_e_no-004.pdf  

https://www.unicef.no/sites/default/files/inline-images/h32WJqU5yKVVhVRTFtvbNIs14QWqbvKgQN8XVs8vQeISpQvc6i.pdf
https://www.unicef.no/sites/default/files/inline-images/h32WJqU5yKVVhVRTFtvbNIs14QWqbvKgQN8XVs8vQeISpQvc6i.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/87e11af6044b4c45923d2830d2d6b144/concluding-observations---4-juli---crc_c_nor_co_5-6_31367_e_no-004.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/87e11af6044b4c45923d2830d2d6b144/concluding-observations---4-juli---crc_c_nor_co_5-6_31367_e_no-004.pdf
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(b)parten viderefører og styrker den systematiske spredningen av relevant informasjon til og 

opplæring av alle yrkesgrupper som arbeider for og med barn, herunder barnehagepersonell, 

helsepersonell, sosialarbeidere og rettshåndhevere 

UNICEF Norge er glad for at rapporten tydeliggjør at en forutsetning for optimal læring er et 

positivt, trygt og inkluderende læringsmiljø der alle de ansatte tar et felles ansvar for alle 

elever og «laget rundt lærer og elev» styrkes. Det er videre positivt å få bekreftet betydningen 

av medvirkning generelt og i særlig grad elevmedvirkning. UNICEF Norge vil dessuten peke 

på viktigheten av et velfungerende SFO der barna blir møtt av trygge voksne og får en god 

ramme rundt skoledagen.  

Vi er imidlertid av den oppfatning at styrking av rettighetsperspektivet og bevissthet om og 

praktisering av FNs barnekonvensjon i skolen bidrar ytterligere. Å bruke barnekonvensjonens 

bestemmelser som et felles relasjonsspråk kan hjelpe med å oppdage, adressere, tematisere og 

snakke om relasjonelle utfordringer i skolehverdagen. En synliggjøring av barnerettighetene i 

skolens fysiske miljø bidrar til å øke bevisstheten om rettighetenes betydning blant elever og 

ansatte og gir et viktig signal til alle besøkende. 

Et rettighetsfokus med vekt på medvirkning er en bevisst og langsiktig satsing som både har 

betydning for skolehverdagen og et levedyktig demokrati i fremtiden.  

Kontakt:   

Dersom dere har spørsmål eller kommentarer kan disse rettes til juridisk rådgiver Uzma 

Sarwar på e-post: uzma.sarwar@unicef.no eller på telefon: 456 88 546 eller fagansvarlig 

skole og barnehage, Ellen Sandøe, ellen.sandoe@unicef.no, telefon: 907 47 181.  

 

Med vennlig hilsen  

 

Kristin Oudmayer 

Direktør for barns rettigheter og bærekraft  

UNICEF Norge  
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