
Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere 
grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming 
 
Kristne Friskolers Forbund (KFF) organiserer de fleste friskoler i Norge som er godkjent som kristne 
skoler. Av disse er ca 60 grunnskoler med barnetrinn. Mange av skolene har elever med 
utviklingshemming og er glade for å kunne gi dem et godt opplæringstilbud. Støtte til ekstra hjelp til 
disse elevene er lovregulert. 
 
De aller fleste skolene tilbyr skolefritidsordning – SFO. En utfordring de da møter er å kunne gi alle 
elevene med utviklingshemming et godt SFO-tilbud. Noen trenger så mye støtte og oppfølging at det 
kreves ekstra bemanning for at både de og de andre elevene skal ha et trygt tilbud. Friskolene har 
ikke lov til å bruke av offentlige tilskudd til å dekke SFO-utgifter, siden SFO er et fritidstilbud og ikke 
undervisning/opplæring. De fleste av våre skoler er små og har derfor også små SFO-grupper, slik at 
det ikke er mulig å øke den generelle foreldrebetalingen så mye at den dekker ekstra 
personalkostnader for å følge opp én elev. Det er heller ikke riktig å belaste de aktuelle foreldrene 
med denne utgiften. 
 
De kristne friskolene står derfor i et dilemma: De vil veldig gjerne ha rom for disse elevene, både i 
skolen og i SFO, men økonomisk har de ingen mulighet til å ha dem i SFO. Vi har i senere tid sagt til 
skolene at de skal anbefale foreldrene å søke til kommunens helse- og sosialtjeneste om støtte til 
støttekontakt el.l. som kan være med barnet deres i SFO, så langt har vi bare hørt om avslag. Enkelte 
kommuner henviser til kommunal SFO ved en kommunal skole og sier det er plass for barnet der. 
 
NOU 2016:17 er full av påminnelser om utviklingshemmedes barns rettigheter. Det henvises f.eks. til 
barnekonvensjonen som sier at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger 
som berører barn med nedsatt funksjonsevne. Staten skal sikre at "barn med funksjonsnedsettelser 
og deres omsorgspersoner får den hjelp de har søkt om og som er rimelig i forhold til barnets tilstand 
og foreldrenes eller andre omsorgspersoners situasjon".  
 
Kap. 15.1, om fritid, understreker at fritidsaktiviteter gir viktige muligheter for inkludering, å få 
venner og et sosialt liv. Potensialet for sosial kontakt, opplevelser og mestring gjør deltakelse i 
fritidsaktiviteter til et mål i seg selv. For elever i 1. til 4. klasse er SFO en viktig fritidsarena, de aller 
fleste er der flere timer hver dag. I de aller fleste familier er SFO også nødvendig pga foreldrenes 
arbeidssituasjon. Ingen foreldre vil tenke at det er til deres barns beste å måtte fraktes fra én skole 
(friskole) til en annen skole (offentlig skole) hver dag etter skolen, ev. også hver dag før skolen 
begynner, for å delta på SFO med andre barn enn dem de kjenner fra skoledagen. Vi vil påstå at dette 
i særlig grad gjelder foreldre til barn med funksjonshemminger. Disse barna har kanskje større 
utfordringer enn de fleste andre med å bli inkludert og bygge sosiale nettverk. Det er derfor vanskelig 
å se at det skulle være til disse barns beste å dra fra skolen og klassekameratene sine til et helt annet 
sted med andre barn i SFO-tiden. 
 
I følge kap. 10.1.2 i NOU 2016:17 er det "et grunnleggende politisk mål at barn med 
utviklingshemming skal få nødvendig helse- og omsorgshjelp, og at hjelpen som gis skal være 
forsvarlig, individuelt tilpasset, helhetlig og koordinert" Et opplegg med SFO på en annen skole enn 
der barnet går vil være hverken individuelt tilpasset eller helhetlig. I mange tilfeller vil det føre til at 
foreldrene opplever at de ikke har et reelt skolevalg og må flytte barnet over i offentlig skole. Det blir 
i praksis diskriminering av barn med funksjonshemming, foreldrene kan ikke velge den skolen de 
ønsker for barnet fordi denne skolen ikke har penger til å gi barnet et SFO-tilbud. 
 



Primært ønsker KFF at barn som trenger assistent for å kunne være i SFO, skal få det og at 
kommunen skal dekke utgiftene på linje med assistanse i skoletiden. Alternativt kan en løsning 
med støttekontakt fungere. 
 
Støttekontakt er spesielt nevnt i NOU-en flere steder som et aktuelt tiltak for barn med 
utviklingshemming. En støttekontakt skal hjelpe slik at mennesker "kan ha et sosialt liv og en 
meningsfull fritid. Aktiviteter kan være å trene eller delta på organisert trening, gå tur, gå på 
konserter eller kino, delta på idrettsarrangementer, gjøre ting i hus og hage eller drive med andre 
sosiale aktiviteter" SFO, der de fleste jevnaldrende vil være, er et godt eksempel på aktiviteter der en 
støttekontakt kan være utslagsgivende for en meningsfull fritid. Det er også et integrert tilbud, der 
barnet får være sammen med funksjonsfriske barn. Det vil samtid være et godt avlastningstilbud for 
foreldre. 
 
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester fastslår i formålsparagrafen at kommunen skal sikre 
at den enkelte får mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Det 
sentrale i støttekontaktordningen er at det er brukeren selv som skal bestemme hvilke aktiviteter 
hun ønsker å bruke støttekontakttimene til. Det sies samtidig at det er underskudd på 
støttekontakter, bl.a. fordi "det bør være en viss kjemi eller et felles interessefelt mellom de to" og 
fordi det kan være vanskelig å finne personer med relevant kompetanse. De barna det er snakk om 
her, har assistenter i skoletiden på friskolen. Dersom det legges til rette for støttekontakt i SFO-tiden, 
vil skolen kunne arbeide for at de samme personene kunne være støttekontakter eller at de kunne 
lære opp støttekontakter slik at de i størst mulig grad kan gi hjelp og trygghet.  
 
Utvalget sier i kap. 22 at en av utfordringene er at "barns beste ikke alltid er et grunnleggende 
hensyn i utformingen av helse- og omsorgstilbudet til barn med utviklingshemming og deres 
familier". KFF har her et konkret forslag for å gjøre dette bedre for barn og foreldre som ønsker en 
friskole: Gi skolen rett til økonomisk støtte til assistent/støttekontakt fra hjemkommunen dersom 
lege eller annen sakkyndig anbefaler dette. 


