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Høringssvar til NOU 2012:1 Til barnas beste – Ny lovgivning for barnehagene 

 

 

ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med AD/HD 

og deres familier. ADHD Norge arbeider for å spre kunnskap om og forståelse for 

AD/HD både for medlemmer, hjelpeapparat, undervisningssektor og i befolkningen 

generelt. Våre grunnleggende verdier er Inkludering, Mestring, Åpenhet og Likeverd, og 

vår visjon er at alle mennesker med AD/HD skal ha et godt liv. 

 

ADHD Norge er positive til ny lovgivning for barnehagene for å styrke barnas rettigheter 

og mener NOU`en er godt gjennomarbeidet med hensyn til barnas beste. ADHD Norge 

kommer her med noen bemerkninger til høringen.  

 

Personalets kompetanse i barnehagen 

 

NOU`en har et stort fokus på barnehagepersonalets kompetanse. Dette er ADHD Norge 

glade for. Utvalget foreslår at det innføres en egen bestemmelse i barnehageloven om 

eiers ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i virksomheten, samt krav om et 

forpliktende system som gir personalet i barnehagen mulighet til å utvikle og 

vedlikeholde faglig og pedagogisk kunnskap (§14). ADHD Norge mener at økt kunnskap 

om AD/HD er viktig for tidlig intervensjon. Personalet i barnehagen må få økt kunnskap 

om symptomer på diagnosen, og kontakte det øvrige hjelpeapparatet tidlig. Hvis et barn 

er hyperaktivt eller hypoaktivt kan dette ha mange årsaker. Man må ikke overse disse 

barna og de må få hjelp med sin atferd med en gang. Det er derfor viktig at det 

pedagogiske personalet og assistenter i barnehagen viser gode holdninger til barnet og 

holder fokus på barnets sterke sider. Man må ta vare på barnas selvfølelse og gi de 

anerkjennelse for hvem de er, og ikke for det de gjør. Økt pedagogtetthet, økt kompetanse, 

samt god ledelse er vesentlig for å få dette til. Barn med AD/HD trenger få voksne å 

forholde seg til. Dagen må være planlagt, forutsigbar og barnet må vite hva som skal skje. 

Slik skaper man trygghet for disse barna. ADHD Norge ønsker lovforslaget velkomment.  

 

Saksbehandlingsfrist i PP – tjenesten 

 

ADHD Norge støtter forslaget om saksbehandlingsfrist i PP – tjenesten og innføring av 

midlertidig vedtak i kommunene. Høringen nevner også i denne sammenheng at 

saksbehandlingen i PP-tjenesten vil gå raskere med hjelp fra nye Statped. Her foregriper 
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utvalget begivenhetene, man vet fortsatt ikke hvordan ”nye Statped” vil se ut og hvilken 

rolle de skal ha. Saksbehandlingen i PP – tjenesten er fortsatt PP – tjenestens 

arbeidsoppgave og ansvar. 

 

Våre barn med AD/HD har i mange tilfeller ikke store nok vansker eller synlige vansker 

til å ha krav på spesialpedagogisk hjelp med en sakkyndig vurdering. Selv om lovverket i 

Norge er godt, både i barnehage og skole, ser vi ofte at vi er prisgitt personalet som 

arbeider der. Derfor kan vi ikke få understreket nok hvor viktig det er med kompetansen 

til de som arbeidet med barna våre i praksisfeltet. Når rutinene svikter har det en enorm 

innvirkning på barn med AD/HD og kan få store konsekvenser senere i livet. Derfor er 

ADHD Norge opptatt av hvordan vi best mulig kan kvalitetssikre barnehagetilbudet. Med 

dette lovforslaget er vi på rett vei, nå gjenstår det for kommunene å følge opp og 

gjennomføre i praksis. 
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