Innspill til regjeringens koordineringsgruppe for barn og unge – FUB og FUG
Takk for henvendelsen til FUB og FUG av 14.4.2020 vedrørende innspill til regjeringens
koordineringsgruppe for barn og unge.
Foreldreutvalgene har følgende innspill (rød tekst) til deres spørsmål:
1. Har det skjedd endringer tilbudet i de tjenestene dere kjenner best som følge av covid-19
pandemien (for eksempel på bakgrunn av omdisponering, karantenebestemmelser, stengte
barnehager / skoler eller pålegg om at det ikke skal gjennomføres fysiske møter eller
konsultasjoner)?
FUB og FUG har primært kjennskap til barnehage og skole via enkeltkontakt med foreldre i råd- og
veiledning. Det har vært svært få henvendelser fra foreldre i perioden etter stenging av barnehager
og skoler 13.3.2020, hvor utfordringen primært har handlet om å gi barn en trygg og god hverdag
generelt, og følge opp undervisningsopplegg for skolebarn spesielt. Det har også knyttet seg
bekymringer til barn og elever med rett til spesialpedagogisk hjelp/undervisning i denne perioden,
og hvordan dette har vært ivaretatt av barnehage- og skoleeier.

1. Har det skjedd endringer i tilbudet i tjenestene fordi barn/familie selv avbestiller eller ikke
møter?
Se vår kommentar under spørsmål 1, siste avsnitt.

2. Har det oppstått nye behov som følge av covid-19 pandemien?
Til begge disse spørsmålene ønsker vi tilbakemeldinger om:
•
•
•
•

Hvor omfattende opplever dere disse endringene?
Hvordan og på hvilken måte påvirker disse endringene sårbare barn, unge og familier din
organisasjon representerer eller jobber med?
Er det særskilte grupper av barn dere bekymrer dere for?
Hva kan gjøres for å motvirke negative effekter av korona-tiltakene?

Bemanning
FUB er bekymret mtp. på bemanningen i barnehagene når disse gjenåpnes fra den 20.4.20. FUB er
opptatt av at bemanningsnormen opprettholdes, selv om det lempes noe på kravene til det
pedagogiske innholdet i barnehageloven. Den spesielle og alvorlige situasjonen vi nå befinner oss i,
vil stille større og mer krevende krav til barnehagens ansatte. Barnehagen må planlegge, organisere
og følge opp på et helt annen måte for å ivareta de helsemessige tiltakene. Dette kommer i tillegg til
de ordinære arbeidsoppgavene med barna og barnegruppene, men også i tillegg til arbeidet med å
følge opp barn med spesialpedagogisk hjelp og sårbare barn. For at barnehagen skal kunne ivareta
alle sine oppgaver, må det være mange nok ansatte på jobb. FUB mener at dagens grunnbemanning
er et minimum for å kunne ivareta denne ekstraordinære situasjonen. FUB tenker at det også bør
vurderes å redusere barnehagenes åpningstid, for å ha flest mulig ansatte samtidig på jobb.
Barn og elever som ikke møter
FUB og FUG er videre bekymret for de barna som fortsatt vil bli holdt hjemme av foreldrene etter
gjenåpning av både barnehage og skoler pga. foreldrenes bekymring for smitte. Foreldreutvalgene

lurer i tillegg på om det vil følge nasjonale retningslinjer for hvordan barnehagen og skolen skal
imøtegå slike situasjoner, også mtp. hvordan fritak for foreldrebetaling i barnehage og SFO skal
ivaretas.
Barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og undervisning
Foreldreutvalgene er i tillegg bekymret for de barna som har rett til spesialpedagogisk hjelp og
undervisning, der foreldrene velger å holde barna hjemme fra barnehage/skole pga. smittefare. Der
barna møter i barnehagen og skolen, er det spesielt viktig at bemanningen er på plass for å kunne
ivareta barnas behov og rettigheter.
Språklige barrierer
FUB og FUG vil fremheve viktigheten av at det gis god informasjon på et språk foreldrene forstår, for
å unngå misforståelser og bekymringer. Det bør i møter med foreldre brukes tolk for å sikre at
foreldrene mottar riktig informasjon og at de settes i stand til å stille spørsmål og få nødvendige
svar.
På vegne av FUB og FUG og med vennlig hilsen
Lou Cathrin Norreen
seniorrådgiver
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