
Fra: dl.hjellemarka@bhg.no 
Sendt: 12. juni 2017 15:54 
Til: Sollie Susanne 
Emne: SV: 17/2934 Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av 

plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og 
utdanningsinstitusjoner 

 

Hei. 

Dette forslaget er jeg helt for. Alle barn og voksne skal kunne se den de snakker med, i tillegg 

blir små barn i barnehage redd for voksne som dekker seg til. Hvordan skal barn i barnehage 

lære seg å tolke ansiktsuttrykk - og tolke følelser - hvis de ikke kan se den de snakker med? 

 
Med vennlig hilsen 
  
Birte Strømsø Holsen 
Daglig leder i Hjellemarka FUS barnehage as 
Storestraumen 275 
5212 Søfteland 
Telefon: 95 42 44 05  
Epost: dl.hjellemarka@bhg.no 
  
Fakturaadresse: 
Hjellemarka FUS barnehage as 
Fakturamottak 
Postboks 4970, Vika 
8608 MO I RANA 
  
FUS har 30 dagers betalingsbetingelser     
     

       

 
Fra: Sollie Susanne <Susanne.Sollie@kd.dep.no> 
Sendt: 12. juni 2017 09:34:24 
Emne: 17/2934 Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker 
ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner  

  

Se vedlagte saksdokumenter/See attached documents.  
Svar på denne forsendelsen, eller ny henvendelse, sendes på e-post til 
postmottak@kd.dep.no / Any answer to this e-mail, or new inquiry, please send e-mail to 
postmottak@kd.dep.no.  
  

Med hilsen/Yours sincerely  

  

Kunnskapsdepartementet/Ministry of Education and Research  

Postboks 8119 Dep  

N 0032 OSLO  

¬¬¬¬¬Telefon/Telephone +47 22 24 90 90  
E-post/E-mail: postmottak@kd.dep.no  
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Nett/Web: www.regjeringen.no/kd  

___________________________________________________  

Denne e-posten er beregnet for den institusjon eller person den er rettet til og kan være 
underlagt lovbestemt taushetsplikt. Dersom e-posten er feilsendt, vennligst slett den og 
kontakt Kunnskapsdepartementet. 
This email is confidential and may also be privileged. If you are not the intended recipient 
please delete this e-mail and notify the Ministry of Education and Research, Norway, 
immediately. 
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