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Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) takker for muligheten til å komme med 
synspunkter på ny lovgivning for barnehagene. Vi er glade for at barnehagebarn gis 
mer omfattende og konkrete rettigheter i den nye lovgivningen noe NAAF har arbeidet 
for gjennom mange år. Nedenfor kommenterer vi lovforslaget og NOU 2012:1 innenfor 
områder som er av særlig betydning for barn med astma, allergi, eksem eller annen 
overfølsomhet.  Det handler om barns helse og oppvekstmiljø – om folkehelse generelt 
og om barn med kronisk sykdom spesielt. Forhold som er sunne og viktige for barn 
med astma, allergi, eksem og overfølsomhet, er også sunne for alle barn og bidrar til 
bedre folkehelse. Det må lovgiver ta i betraktning i denne saken. Dette er 
forebyggende helsearbeid av særdeles viktig karakter og vil i realiteten også 
representere viktige bidrag til oppfyllelse av Samhandlingsreformen, der forebygging 
er det sentrale elementet. Det handler altså om helhetlig politikk på tvers av 
departementer, i samsvar med regjeringen Stoltenbergs program. 

Retten	til	et	godt	fysisk	og	psykososialt	barnehagemiljø	

NAAF synes det er positivt at barnehagebarn gis de samme rettigheter til et godt fysisk 
og psykososialt miljø som i dag finnes for elever via opplæringsloven (§§ 8, 9 og 34). 
Opplæringsloven, samt forskrift om miljørettet helsevern, har imidlertid ikke resultert i 
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