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Vedrørende høring av NOU 2012:1 Til barnas 

beste – Ny lovgivning for barnehagene 
 
Norsk Epilepsiforbund har lest NOU 2012: 1 og synes forslaget til ny lovgivning for barnehagene 
er godt. NEF ønsker i det følgende å komme med innspill som er spesifikke for epilepsigruppen 
og som er viktig å ha med seg i det videre arbeidet frem mot ny barnehagelov.  
 
Epilepsi er en heterogen diagnose med ulike årsaker, anfallstyper og konsekvenser. Utfordringene 
ved en epilepsidiagnose er individuelle. Barn med alle typer epilepsi kan ha 
oppmerksomhetsvansker og eksekutive vansker. Ved aktiv epilepsi er barn spesielt utsatt for 
anfall ved stressrelaterte situasjoner, både positive og negative, slik som frustrasjoner, 
bekymringer, forventninger og manglende mestring. Epilepsi kan være knyttet til en følelse av 
annerledeshet og dette kan gi sosiale eller psykiske utfordringer. Trivsel er en vesentlig del av all 
epilepsibehandling, og med riktig tilrettelegging og tilpasset opplegg i barnhagen kan barn med 
epilepsi få redusert utfordringene knyttet til sin diagnose.  
 
Kunnskap og kvalitetssikret informasjon er nødvendig for å se utfordringene barn kan ha på 
grunn av epilepsi. Det er Norsk Epilepsiforbunds erfaring at barnehager, i mindre grad enn 
skoler, søker informasjon om epilepsi. Å innhente kunnskap og informasjon for å kunne gi god 
tilrettelegging og oppfølging er et ansvar som burde tydeliggjøres for barnehagene.  
 
Det er et stort politisk fokus på tidlig tilrettelegging. Tilrettelegging er viktig å huske på i 
overgangen fra barnehage til skole. Den kompetansen og de erfaringene barnehagen har, må 
overføres til skolen ved skolestart. Skolen kan da bygge videre på det arbeidet barnehagen har lagt 
ned og barnet får en bedre og lettere overgang. Fokus på overføring av kunnskap i overgangen 
fra barnehage til skole burde derfor synliggjøres i lovgivningen.   
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