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OSLO KOMMUNES HØRINGSUTTALELSE TIL FORSLAG OM Å INNFØRE 

FORBUD MOT BRUK AV PLAGG SOM HELT ELLER DELVIS DEKKER 

ANSIKTET I BARNEHAGER OG UTDANNINGSINSTITUSJONER 

 

Det vises til høringsbrev av 07.06.2017 fra Kunnskapsdepartementet om forslag til endringer i 

barnehageloven, opplæringslova, friskolelova, folkehøyskoleloven, voksenopplæringsloven, 

universitets- og høyskoleloven, fagskoleloven og introduksjonsloven. Forslaget gjelder forbud 

mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner.  

 

Oslo kommune avgir følgende høringsuttalelse: 

 

Bakgrunnen for forslaget er at plagg som helt eller delvis dekker ansiktet hindrer god 

kommunikasjon og samhandling, som er avgjørende for et godt læringsutbytte i skolen. Barn 

og unge i skolen skal også føle seg trygge. I noen tilfeller kan også hensynet til sikkerhet, 

identifikasjon og hygiene gjøre det nødvendig at ansiktet er fullt ut synlig i barnehage og 

utdanningsinstitusjoner.  

 

Forbudet vil gjelde ansatte og elever/studenter. 

 

Etter dagens lovgivning kan forbud innføres lokalt i skolene. Oslo kommune har hatt forbud 

mot plagg som helt eller delvis dekker ansiktet i mer enn ti år i skolen. Det ble første gang tatt 

inn i Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Osloskolen i 2006. Bakgrunnen for 

bestemmelsen var/er at ansiktsdekkende plagg som nikab og burka vil kunne hindre 

undervisning, kommunikasjon og identifisering. Ordningen fungerer godt. 

 

Oslo kommune støtter departementets forslag om å innføre et nasjonalt forbud mot bruk av 

plagg som dekker hele eller deler av ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner.  

 

Vi støtter også at forbudet skal gjelde SFO (Aktivitetsskolen). Aktivitetsskolen i Osloskolen er 

en læringsstøttende arena som foregår før og etter skoletid der flere medarbeidere arbeider både 

ved skolen og i AKS. 
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Departementet ber om synspunkter på om forbudet bør omfatte lærlinger, praksiskandidater og 

lærekandidater. Etter Oslo kommunes syn er kommunikasjon sentral i all opplæring, uavhengig 

av hvor den foregår. Oslo kommune mener det bør være like regler for alle opplæringstilbud 

fylkeskommunene har ansvar for. Vi mener derfor at et nasjonalt forbud også må omfatte 

lærlinger, praksiskandidater og lærekandidater. 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Tone Tellevik Dahl 

byråd for oppvekst og kunnskap 

 

  

  

Godkjent elektronisk 
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