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Svar fra Nord universitet på høring om forslag om å innføre forbud mot bruk 
av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og 
utdanningsinstitusjoner 

Forslaget om ansiktsdekkende hodeplagg er en politisk sak som hører mere hjemme i 
politiske fora, enn på de enkelte institusjonene. Når Nord universitet har fått saken på 
høring, vil vi gi følgende innspill: 
 
Saken har vært behandlet i det sentrale Utdanningsutvalget, IDF og endelig i styret. I alle 
fora har saken skapt diskusjoner, og det er ulike syn. Mange av elementene i høringsnotatet 
er trukket fram og har vært med i diskusjonene.  Det har bl.a. blitt trukket fram et behov for 
at det bør være lik håndtering mellom utdanningsinstitusjonene innen de samme 
utdanningsområdene. Likeså ble det også påpekt at det å bruke ansiktsdekkende hodeplagg 
er lite forenelig med det å være student på en profesjonsutdanning. På den annen side, har 
flere påpekt at det er unødvendig å begrense adgang til studier på grunn av ansiktsdekkende 
plagg i alle undervisningssituasjoner, eksempelvis på nettbaserte studier. 
 
Behandling og vedtaket i styret ved Nord universitet ble følger: 
 
Forslag til vedtak: 
Styret ber rektor oversende høringssvar til Kunnskapsdepartementet som støtter det 
alternative forslaget som betyr at dagens regelverk opprettholdes og at det innføres plikt 
til samtale med de som eventuelt møter med ansiktsdekkende hodeplagg. 
 
I møtebehandlingen ble det fremmet et motforslag, - at styret støtter framlagt forslag til 
lovendring. 
 
Votering 
Motforslaget ble vedtatt med sju stemmer for, og seks stemmer mot. 
 
Vedtak  
Nord universitet støtter framlagt forslag til lovendring. 
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