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Høringssvar – endringer i barnehageloven – rett til barnehageplass for barn av 
asylsøkere 

IKO – Kirkelig pedagogisk senter (heretter kalt IKO) har mottatt høringsnotat om endringer i 
barnehageloven – rett til barnehageplass for barn av asylsøkere, og vil gi følgende uttalelse: 

Vi støtter i hovedsak forslaget om å gi barn av asylsøkere lik rett til barnehageplass i henhold 
til § 12 a med den samme ordlyd som foreslått fra departementet. Vi er også enige i at denne 
type endring bør hjemles i lov – altså at det er ønskelig med en lovendring, ikke bare en 
tolkningsendring. 

Begrunnelsene for lovendringen er, slik departementet også gjør rede for, flere. Et 
barnehagetilbud til barn av asylsøkere er viktig både med tanke på barnets og foreldrenes 
situasjon. Opphold i asylmottak er belastende for familien i sin helhet. Flukt fra hjemlandet, 
fremmed kultur, ukjent språk og usikker framtid i et nytt land kan være en stor utfordring for 
hele familien.  

Særlig barna er sårbare i en slik situasjon. Forskning innenfor psykologi og 
småbarnspedagogikk viser oss at små barn har stort behov for forutsigbarhet og trygge 
rammer. Traumatiske opplevelser de første leveårene kan sette dype og ødeleggende spor i 
et menneske. Barn av asylsøkere bør derfor stå i en særstilling når det gjelder lovfestet rett til 
barnehageplass.  

Ansatte i barnehagen har kompetanse og erfaring som bidrar til å skape et godt miljø for små 
barn. Førskolelærere, pedagoger og assistenter har kunnskap og erfaring som kan hjelpe 
både barn og foreldre i en krevende livssituasjon. Det er viktig at barn får møte norsk språk, 
kultur og samspill med barn og voksne i barnehage så tidlig som mulig. Dette gjelder både 
om barna blir bosatt i Norge eller ikke. Barnehageplass kan forhindre isolasjon og utrygghet, 
og vil derfor være både et godt samfunnspolitisk og psykososialt tiltak. 

Vi har registrert at departementet i sitt høringsnotat forutsetter at det er søkt om 
barnehageplass innen kommunens frist for opptak. Slik vil asylsøkerbarna behandles likt 
med andre barn i kommunen. Med utgangspunkt i at denne gruppen barn lever i en helt 
spesiell livssituasjon med særlige behov, vil vi oppfordre departementet til å vurdere om 
asylsøkerbarn skal ha rett til barnehageplass uavhengig av søknadstidspunkt. Dette er en 
gruppe barn som trenger ekstra omsorg, også av det offentlige.   

I høringsnotatet påpeker departementet videre de vanskeligheter enkelte mindre kommuner 
med store asylmottak kan oppleve. Vi mener staten i slike tilfeller må ha støtteordninger som 
gjør det mulig for disse kommunene å ha noe overkapasitet på barnehageplasser for å 
kunne møte aktuelle, tidsavgrensede behov. Det er viktig at asylsøkerne opplever en reell 
mulighet for barnehageplass. Dersom kommunene får problemer med å tilby slike plasser, 
kan det medføre at enkelte asylsøkere ikke søker av frykt for å skape problemer for et 
offentlig system de er avhengig av.  

Kunnskapsdepartementet 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 



Vi vil også understreke behovet for økonomiske tilskuddsordninger som sikrer den 
nødvendige kompetanse i kommuner og barnehager som tar inn barn av asylsøkere. Det er 
viktig at både asylsøkerne og deres barn blir møtt av mennesker som kjenner til denne 
gruppens særlige behov og utfordringer.   
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