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Høringsuttalelse fra Språkrådet vedrørende endringer i barnehageloven og 

tilhørende forskrifter   
 

Språkrådet viser til Kunnskapsdepartementets høringsbrev 17.11. d.å. og til høringsnotatet om 

endringer i barnehageloven. 

 

Som en del av oppfølgingen av St.meld. nr. 35. (2007–2008) Mål og meining. Ein heilskapleg norsk 

språkpolitikk har Språkrådet fått utvidet arbeidsfeltet til flere språk enn norsk og skal engasjere seg 

mer aktivt i slike spørsmål, på best mulig informert grunnlag og så langt som mulig på dokumentert 

kunnskap. På bakgrunn av vårt særskilte ansvar for norsk tegnspråk konsentrerer vi oss i denne 

høringsuttalelsen om et punkt som etter vårt syn berører språkpolitiske forhold vedrørende norsk 

tegnspråk, og hvordan det kan påvirke døve og hørselshemmede språkbrukere. 

 

 

Vi støtter forslaget om å gi Fylkesmannen mulighet til å føre tilsyn med barnehager. Under punkt 

2.5 om innretting av tilsynet innebærer departementets forslag at Fylkesmannens tilsynsrolle skal 

være sekundær, og at ”tilsyn[et] med barnehagene vil begrense seg til særlige tilfeller.” Språkrådet 



viser til at ”[d]epartementet ønsker innspill fra høringsinstansene på hvordan det nærmere innholdet 

i ”særlige tilfeller” kan avgrenses og konkretiseres.” (s.8). Vi mener for at barn som har særlige 

behov for tegnspråkopplæring skal kunne sikres sine språklige rettigheter i opplæringslovens §2-6, 

må denne paragrafen kunne bety ”særlige tilfeller”. Språkrådet har dokumentasjon på at det i Norge 

den siste tiden er barn som har måttet vente i uforholdsmessig lang tid på å få oppfylt denne retten 

på grunn av dårlig korrespondanse om klagebehandling mellom kommune og foreldre. Årsaken til 

vårt innspill om at denne paragrafen må komme inn under ”særlige tilfeller”, er todelt. For det første 

fordi denne retten krever kompetanse som få kommuner er i besittelse av. Dette betyr at det er svært 

usikkert hva en kommune er i stand til å utføre av tilsyn knyttet opp til tegnspråkopplæring. For det 

andre er det usikkert hva slags metodikk og innhold de forskjellige kommunene, med svært 

begrenset kompetanse, vil basere tilsynet sitt på.  

Avslutningsvis støtter vi forslaget om å erstatte ”førskolelærer” med ”barnehagelærer” slik 

departementet foreslår. 
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