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Hva sier 
barnekonvensjonen om 
skole og utdanning?
Anne Lindboe, barneombud
FNs internasjonale dag for mennesker med nedsatt 
funksjonsevne. 4. desember 2017

«Jeg tror de syntes det var for mye strev å undervise meg (…)  
Jeg hadde så veldig enkel engelsk (…) jeg kan ikke akkurat dra til England og telle til ti for å spørre om veien».

(Gutt 16 år)
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«The mankind owes
to the child the best 

it has to give»

Anerkjenne barnets rett til utdanning.
Oppmuntre utviklingen av forskjellige former for videregående opplæring, og gjøre dem tilgjengelig og oppnåelig for ethvert barn.

BK art 28

Retten til utdanning
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Med alle egnede midler gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle.
Oppmuntre til regelmessig skolegang og redusere antallet av dem som ikke fullfører.

BK art 28

De tre siste årene på ungdomsskolen, fikk de andre i klassen en lærer som har jobbet med engelsk noen år og som var utdannet til det. Mens jeg fikk en vikar som hadde gått 10 år på skole.

(Gutt 17 år)
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Barnets rett til utdanning er ikke bare et spørsmål om tilgjengelighet, men også et spørsmål om innhold
FN barnerettsskomiteen
General comments nr.1, 

Utvikle barnets personlighet, talenter og evner så langt det er mulig
BK art 29

Utdanningens formål
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• Opplæringsloven kap 9a
gir elever rett til et godt skolemiljø som fremmer læring

• Opplæringsloven §1-3
gir elever rett på tilpasset opplæring

• Opplæringsloven kap5
gir elever rett til spesialundervisning

Retten til læring

Respektere og sikre rettigheter fastsatt i konvensjonen
• uten diskriminering av noe slag, 
• uten hensyn til rase, hudfarge, kjønn, språk, religion, funksjonshemming…

BK art 2

Retten til ikke diskriminering
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• Et grunnleggende (primary) hensyn 
• Alle handlinger som berører barn
• Offentlige og private
• Domstoler og forvaltingsorgan

BK art 3

Barnets beste

• Retten til fritt å gi uttrykk for sine synspunkt 
• Alle forhold som berører barnet
• Meningen skal tillegges behørig vekt i tråd med alder og forutsetninger

BK art 12

Retten til å bli hørt
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Takk for meg!


