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Høring om forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg 

som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og 

utdanningsinstitusjoner 
 

Vi viser til deres brev datert 7. juni 2017, og med høringsnotat datert 12. 
juni 2017. Vi vil ikke kommentere de konkrete endringsforslagene av 
lovtekstene.  
 
NMBU mener at utdanning er et av de viktigste tiltakene for å oppnå 
integrasjon og tillit i det norske samfunnet og er kritisk til forslaget om å 
innføre et generelt forbud. Det foreligger lite kunnskap om konsekvensene 
av et slikt forbud.  
 
NMBU har liten erfaring med studenter som har brukt heldekkende plagg i 
undervisningssammenheng. Dersom dette blir aktuelt vil det være 
hensiktsmessig med en dialog med de det gjelder. NMBU har derfor ingen 
motforestillinger mot at det det innføres en plikt til samtale.  
 
Studiene ved NMBU har ulike læringsmål og er forskjellige i innhold og 
krav til gjennomføring. Vurdering av om det er mulig å gjennomføre 
studiet i tråd med forventinger og krav i den enkelte utdanning må gjøres 
av det enkelte fagmiljøet. 
NMBU må selvsagt kunne stille krav om at den enkelte må kunne 
identifisere seg, for eksempel i forbindelse med eksamen, men også i andre 
sammenhenger. 
 
NMBU er opptatt av at lovverket må ivareta studentenes rettssikkerhet, og 
mener at tap av muligheter for utdanning er så inngripende for den det 
gjelder at det bør fattes et enkeltvedtak som kan påklages. 
 
NMBU mener regjeringens alternative forslag, som har stor likhet med 
dagens praksis, fungerer tilfredsstillende. Det er fagmiljøene som må 



 

2 

 

vurdere om ansiktsdekkende plagg er til hinder for at studenten kan 
gjennomføre den enkelte utdanningen.  
 
Vennlig hilsen 
 
 
 
Mari Sundli Tveit 
Rektor 

Hans Gran 
Seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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