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Kjære alle sammen 

• Gratulerer med dagen!  Det er som Solveig sa bra at det finnes dager som 

denne, hvor vi får løftet problemstillinger og gitt fortjent oppmerksomhet 

til inkludering og tilrettelegging i utdanningsløpet. 

 

• Samtidig så er det jo hverdagen som er det aller viktigste. At det fungerer 

hver eneste dag i barnehage, skole og høyere utdanning.  

 

• Det er det som er den store testen for om hvor langt vi har kommet med 

inkludering og tilrettelegging. Og svaret er at vi har kommet et stykke, 

men at hverdagen for mange ikke er god nok.  
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• Tilbudet som gis avhenger for mye av hvor du bor, hvor mye foreldrene 

presser på og om det finnes ansatte i barnehage og skole som vet hvordan 

de kan inkludere og tilrettelegge.  

 

 

• Og det er på tross av at en av bunnplankene i utdanningssystemet vårt er 

at alle barn og unge skal få en inkluderende og likeverdig opplæring.  

 

• Det er mange som trenger tilrettelegging i en eller annen form. Rundt en 

femtedel av barn og unge trenger ekstra hjelp eller tilrettelegging for å 



3 
 

lykkes med det faglige eller det sosiale. Omfanget viser at behovet for 

tilpasning er ikke noe spesielt. Som en av de unge deltagerne på en 

konferanse om inkludering og spesialpedagogikk vi arrangerte for en 

stund siden sa det:  

"Vi må lære folk at forskjeller er fryktelig normalt".  

 

• Uansett graden og omfanget av tilpasning - for å ha den inkluderende 

barnehagen og skolen vi alle ønsker, så må alle sammen få den hjelpen de 

trenger, samtidig som de får være en del av fellesskapet.  
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• Det er det som er målet, men vi er ikke der enda. Vi må gjøre mer og vi 

må vite mer om hva som er lurt å gjøre. Derfor satt jeg ned en 

ekspertgruppe for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging.  

De jobber helt konkret med hva vi kan gjøre for å lykkes bedre med å gi 

alle barn det pedagogiske tilbudet og den opplæringen de har krav på.  

 

• Ett av målene, er å gi alle som jobber i barnehage og skole et bedre 

grunnlag for å velge de virkemidlene og tiltakene som egner seg best for 

det enkelte barn. Det skal hjelpe til å sikre at alle barn og unge skal få en 

inkluderende og likeverdig opplæring. 
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• Samtidig så mener jeg den beste måten å sikre inkludering og 

tilrettelegging for alle er gode, brede tiltak. Tiltak som bidrar til mer 

læring og bedre trivsel for alle.  

 

• Et slikt tiltak i barnehagen er flere barnehagelærere. Vi har foreslått å 

styrke bemannings- og pedagognormen i barnehagen. Det betyr flere 

ansatte til å følge med på og støtte barna, og flere barnehagelærere til å gi 

barna best mulig oppfølging og tilrettelegging.  

 

• Så vil vi sikre at alle barn får en trygg og god overgang fra barnehage til 

skole. Det er viktig for alle, men det er klart det er spesielt viktig for barn 
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som trenger ekstra tilrettelegging fra dag en. Vi har derfor foreslått å 

innføre en lovfestet plikt for barnehageeier og skoleeier til å samarbeide 

om barns overgang fra barnehage til skole og SFO.  

 

• Tidlig innsats er den neste store satsingen fra regjeringen fremover. De 

som trenger hjelp i en eller annen form skal få den raskere. Det vet vi 

virker, og vi har gitt kommunene en plikt til tidlig innsats som vi følger 

opp med friske midler.  

 

• Så har vi varslet at vår neste satsing er å få lærerspesialister inn på alle 

landets skoler. Dette er det statsministeren kaller "kodeknekkere". Lærere 
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som er spesialister på å hjelpe forskjellige barn i gang med lesing, 

skriving og regning. Det vil være enda et kraftig løft for arbeidet med 

tidlig innsats.  

 

• Men barnehage og skole er langt mer enn bare læring. For du greier ikke å 

lære noe uten at du trives eller har det bra.  

Vi vet at barn og unge som skiller seg ut på en eller annen måte er mer 

utsatt for mobbing. Undersøkelser som blant annet Blindeforbundet har 

gjort har vist stygge mobbetall blant svaksynte. Vi kan ikke ha det slik!  
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• Derfor har vi lagd et nytt og skjerpet regelverk mot mobbing. Nå er det 

lovfestet at alle skoler skal ha en nulltoleranse for mobbing. I tillegg har 

alle som jobber i skolen fått en aktivitetsplikt. Det betyr at alle ansatte har 

en plikt til å følge med, melde fra og gripe inn når de ser at et barn ikke 

har det godt. 

 

• Samtidig vet vi at det dessverre ikke alltid er slik at skolen følger godt 

nok opp. Vi har derfor også innført en ordning som gjør at elever og 

foreldre kan klage direkte til Fylkesmannen. Det gir utsatte barn og 

familier et mye bedre sikkerhetsnett.  
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Og det gjør at myndigheten raskt kan gripe inn og passe på at skolene 

faktisk gjør det de skal. 

 

• Flere voksne i barnehagen, tidlig innsats og kompetansetiltak mot 

mobbing skal gjøre barnehage og skole bedre for alle, men jeg mener det 

er ekstra viktig for de som trenger det mest. Det er tiltak som skal bidra til 

at flere barnehager og skoler greier å gi det tilbudet som alle fortjener.  

 

• For heldigvis er det også mange som får det til. Skoler og barnehager hvor 

barn og unge opplever å bli tatt vare på. Lærerne tilpasser undervisningen. 
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De slipper å vente lenge på hjelp. Og de opplever at hele skolen eller 

barnehagen– ikke bare en enkelt lærer – støtter dem.  

 

• Det er slik hverdagen skal være, og mitt håp er at når vi markerer FNs 

internasjonale dag for personer med nedsatt funksjonsevne neste gang, så 

er vi nærmere det målet.  

Takk for oppmerksomheten 

 


