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Emne: Høringsuttalelse fra Røde Kors Ungdom om forslag til endringer i opplæringsloven og 
privatskoleloven 

 
Hei,  
 
Røde Kors Ungdom ønsker å komme med en høringsuttalelse til høringen om forslag til endringer i 
opplæringsloven og privatskoleloven.  
Vår høringsuttalelse ligger vedlagt. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elise Kaurin 
Rådgiver migrasjon, fellesskap og mangfold 
 
Tlf:94140891 
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Til Kunnskapsdepartement 

Fra Røde Kors Ungdom 

         28. januar 2014 

 

Høringsuttalelse - Forslag til endringer i opplæringsloven og privatskoleloven  

Røde Kors Ungdom er Røde Kors’ ungdomsorganisasjon. Røde Kors Ungdom mobiliserer ungdom til 

frivillig arbeid innen fokusområdene migrasjon, fellesskap og mangfold, regler i krig, seksuell helse, 

og førstehjelp. Gjennom å drive holdningsskapende arbeid, politisk påvirkning, og aktiviteter for 

ungdom i sårbare livssituasjoner engasjerer frivillige mellom 13 og 30 år seg i humanitære 

utfordringer i Norge og verden.  

 

Gledelig endring i opplæringsloven 

Røde Kors Ungdom ser med glede på Kunnskapsdepartementets forslag til endring i opplæringsloven 

som vil gi asylsøkende barn mellom 16 og 18 år lovfestet rett til videregående opplæring. Norge er 

rettslig forpliktet av Barnekonvensjonen, og i følge denne har alle barn rett til skolegang. I Norge 

regnes videregående skole som en basal rettighet, og det er på høy tid at Norge etterkommer våre 

forpliktelser til å sikre alle barn på norsk jord rett til å gå på skole. 

I Røde Kors-bevegelsen arbeider vi for å hindre og lindre menneskelig nød og lidelse. Vi skal beskytte 

sårbare grupper og av alle sårbare grupper er barn de mest sårbare. Røde Kors og Røde Kors Ungdom 

er til stede på 65 mottak i Norge der vi driver ulike former for aktivitetstilbud for å gjøre ventetiden 

for barn og unge på mottak litt lettere.  Unge asylsøkere er i en vanskelig livssituasjon, og mange 

forteller at en hverdag på asylmottak er preget av uro, usikkerhet, savn, søvnløshet og maktesløshet. 

Vi har også sett eksempler på stor sorg hos enkelte forbundet med å ikke ha et fullverdig 

opplæringstilbud. Skolen er et viktig sted for barn og unge å få venner, det er en mulighet til å bli 

inkludert i nærmiljøet, og det gir en mulighet til å ta videre utdanning og komme ut i arbeid. Å ha rett 

til å gå på skole i en vanskelig livssituasjon vil gi en meningsfull hverdag og ikke minst håp og 

muligheter for fremtiden.   

Røde Kors Ungdom mener videre at det ikke er en tilfredsstillende ordning at Fylkeskommunen kan 

innvilge skoleplass uten å være pålagt dette. Det er selvsagt positivt at flere unge asylsøkere får et 

opplæringstilbud, men hvor en bor skal ikke være avgjørende for ens mulighet til å gå på skole. 

Derfor mener Røde Kors Ungdom at en lovfestet rett til videregående opplæring er viktig for å sikre 

at mulighet til skolegang ikke skal være overlatt til tilfeldigheter.   
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Barn med avslag på asylsøknaden bør også ha rett til videregående opplæring  

Barn er aldri skyld i konflikt. Asylsøkere under 18 år er barn på flukt og må ses først og fremst som 

barn i en vanskelig livssituasjon. Barnekonvensjonens rettigheter skal gjelde for alle barn i Norge. 

Røde Kors Ungdom mener derfor at endringer i opplæringsloven som vil gi lovfestet rett til 

videregående skole også bør omfatte barn som har fått avslag på sin/familiens asylsøknad eller som 

er uten lovlig opphold i Norge. At enkelte barn holdes utenfor samfunnet ved at de ikke har rett til å 

kunne gå på skole er diskriminering. Vi plikter å sørge for at barn skal ha det så godt som 

omstendighetene ligger til rette for, og det er til barnas beste at de får lov til å gå på skolen. Uansett 

hvor veien går videre i barnas liv har vi et ansvar for å ta vare på dem og gi dem mulighet til å utvikle 

seg mens de bor i Norge. Røde Kors Ungdom mener derfor at alle barn på norsk jord, uavhengig av 

oppholdsstatus, skal ha lovfestet rett til utdanning.  

 

For våren 2014 hadde Røde Kors Ungdom planlagt kampanjen «Norsk skole er ikke for alle» med 

temaet lovfestet rett til videregående skole for asylsøkende barn i Norge.  Ettersom initiativet nå er 

kommet for å gjøre nødvendige endringer velger vi nå å avblåse kampanjen. Røde Kors Ungdom ser 

imidlertid frem til å feire endringen i opplæringsloven som vil gi asylsøkende barn rett til et fullverdig 

skoletilbud dersom dette vedtas. 

 

 

På vegne av Røde Kors Ungdom 

 

Charlott Gyllenhammar Nordström 

Leder, Røde Kors Ungdom 
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