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Høringssvar om forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven
Det vises til høringsnotat fra Kunnskapsdepartementet vedrørende ovennevnte
høring.
Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) er en menneskerettighetsorganisasjon,
som arbeider for full deltakelse og likeverd, og mot diskriminering. NFU skal ivareta
interessen til mennesker med utviklingshemming og deres familier, overfor sentrale,
regionale og lokale myndigheter. NFU har ca. 8500 medlemmer.
Vi har merknader til følgende punkter i høringen:
Punkt 2.3.2.2 En del av grunnskoleopplæringen
NFU er positive til at departementet har skrevet at «utgangspunktet er at alle elever
skal delta» på leirskoleopphold. Dette er ytterligere presisert i samme avsnitt, der
departementet skriver at «videre må skolen tilrettelegge for at elever med særlige
behov, for eksempel funksjonsnedsettelser, skal kunne delta.» Vi er svært positive til
at det er understreket at plikten til å tilby leirskoleopphold også skal gjelde elever
med funksjonsnedsettelser.
Alle mennesker med nedsatt funksjonsevne har lik rett til utdanning. Dette står i
konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) art. 24 nr. 1.
Videre står det i artikkel 24 nr. 2. bokstav a), at «For å virkeliggjøre denne rettighet
skal partene sikre a) at mennesker med nedsatt funksjonsevne ikke stenges ute fra
det allmenne utdanningssystemet på grunn av nedsatt funksjonsevne, og at barn
med nedsatt funksjonsevne ikke stenges ute fra obligatorisk og gratis
grunnskoleundervisning eller fra videregående opplæring på grunn av sin nedsatte
funksjonsevne».

Leirskoleopphold skal være gratis, og forslaget fra departementet går ut på å gjøre
slike opphold til en obligatorisk del av grunnskoleopplæringen. Vi i NFU er positive til
dette, da det innebærer at elever med funksjonsnedsettelser vil ha lik rett til å delta
på slike opphold.
Lovforslaget
Departementet har foreslått at plikten til å tilby leirskoleopphold skal hjemles i
opplæringsloven § 13-7 b. Forslaget gjelder alle elever i grunnskoleopplæring. NFU
synes det er positivt at forslaget er utformet slik at det anses som en selvfølge at det
også gjelder elever med funksjonsnedsettelser.
Vi vil avslutningsvis påpeke at det er viktig at regelverket også praktiseres slik at
elever med funksjonsnedsettelser faktisk får delta på leirskoleopphold, i henhold til
forarbeidene til lovendringen og CRPD artikkel 24.
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