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Høringsuttalelse til «Forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker 

ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner» 

 

Folkehøgskolerådet har mottatt «Forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis 

dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner». 

 

Forslaget innebærer endring i Folkehøgskoleloven med et tillegg, § 5 b Forbud mot bruk av klesplagg 

som helt eller delvis dekker ansiktet. 

 

Forslaget om å innføre forbud mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, i lov om folkehøgskoler, 

bryter med folkehøyskolens formål hvor det i § 1 heter: «Den enkelte folkehøgskole har ansvar for å 

fastsette verdigrunnlag…» 

Videre heter det i forskriftene § 3 at skolene skal være åpne for alle.  

 

Folkehøgskolerådet ønsker ikke at det innføres et generelt forbud mot bruk av klesplagg som 

helt eller delvis dekker ansiktet. 

 

På bakgrunn av det ovenstående vil vi uttale følgende: 

 

1. Folkehøgskolerådet er ikke kjent med at heldekkende ansiktsplagg har vært et problem på noen 

av de 79 norske folkehøgskolene. 

 

2. Ved et lovforbud vil man innføre et pålegg som i en del situasjoner vil kunne være 

problematisk i forhold til definisjoner, avgrensninger og sanksjoner.      

 

3. Hvis utfordringen skulle oppstå, vil den enkelte skoles styre via ordensreglementet kunne 

håndtere dette på en utmerket måte, uten en spesifikk lovhjemmel som foreslått § 5b. Dette vil 

være i tråd med alternativet til nasjonalt forbud, som er å beholde dagens mulighet for lokale 

forbud (j.fr. kap. 8 i høringsnotatet). 

 

4. Subsidiert kan det, på linje med § 6 i lov om folkehøyskoler om adgang til å kreve politiattest 

ved ansettelser, vurderes å gi adgang for den enkelte folkehøgskoles styre å nekte plagg som 

helt eller delvis dekker ansiktet. Dette må i så fall, av den enkelte skole utformes nøytralt og 

innenfor gjeldende lov og forskrifter. 
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