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Høringsnotat fra HLF vedrørende forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker 
ansiktet i opplæringssituasjoner 

HLF (Hørselshemmedes landsforbund) er en interesseorganisasjon for landets hørselshemmede. HLF 
har 65 000 medlemmer og er den største organisasjonen for funksjonshemmede i Norge. I 2020 vil 1 
million nordmenn være hørselshemmede. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing-om-forslag-om-a-innfore-forbud-mot-bruk-av-
plagg-som-helt-eller-delvis-dekker-ansiktet-i-barnehager-og-utdanningsinstitusjoner/id2556032/ 

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag til endringer i barnehageloven, 
opplæringslova, friskolelova, folkehøyskoleloven, voksenopplæringsloven, universitets- og 
høyskoleloven, fagskoleloven og introduksjonsloven. 

Høringsnotatet inneholder forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker 
ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner. Forbudet vil gjelde i offentlige og private 
institusjoner, og vil omfatte barnehager, grunnskoler og videregående opplæring, voksenopplæring, 
folkehøyskoler, fagskoler, universiteter og høyskoler og opplæring som gis med hjemmel i 
introduksjonsloven. Forbudet gjelder både lærere og elever/studenter. 

Begrunnelsen for dette er som følger: dersom ansatte, barn, elever, studenter eller deltakere i 
opplæring etter introduksjonsloven bruker plagg som helt eller delvis dekker ansiktet, kan det være til 
hinder for god samhandling og kommunikasjon mellom menneskene i barnehagen eller 
utdanningsinstitusjonen. God kommunikasjon er avgjørende for et godt læringsutbytte og for at barn 
skal føle seg trygge.  

I noen tilfeller kan også hensynet til sikkerhet, identifikasjon og hygiene gjøre det nødvendig at 
ansiktet er fullt ut synlig i barnehager og utdanningsinstitusjoner. 

Et nasjonalt forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker ansiktet vil ramme religiøse plagg 
som nikab og burka. Nikab er en kombinasjon av hode- og ansiktsplagg som kan brukes på flere 
måter, men vanligvis dekker plagget hele ansiktet bortsett fra øynene. Burka dekker hele kroppen og 
har et tekstilgitter foran øynene 

HLF mener: 

Ansiktsdekkende plagg, som nikab og burka, bør ikke tillates brukt av personale i undervisningstiden. 
Mange hørselshemmede bruker munnavlesning som kommunikasjonsstøtte, og dette vil bli umulig i en 
situasjon der den ene part har ansiktsdekkende plagg som nikab eller burka. HLF fokuserer på at 
forbudet må gjelde undervisningspersonale, knyttet til undervisningssituasjonen spesielt. Forbudet må 
gjelde hele arbeidsdagen, og for alle aktiviteter knyttet til barnehage og skole. 
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HLF vet at ansiktsdekkende plagg hindrer munnavlesning og 
kommunikasjon med hørselshemmede og kan medføre en dårligere opplæringssituasjon, med de 
konsekvenser dette måtte ha for den enkelte. Det synes derfor naturlig at HLF støtter et forbud mot 
ansiktsdekkende plagg som nikab og burka hos lærere, ansatte i barnehage og skole samt for de som 
har ansvaret for lærlinger under opplæring.   

Det primære for HLF er at hørselshemmede barn/unge får en god opplæring fra og med barnehage og 
ut hele skoleløpet/en lærlingsituasjon.  

 

Om det er spørsmål til vedlagte så vær vennlig å ta kontakt med HLF. 

 

Med vennlig hilsen for HLF 

 

 

Anders Hegre         Marit Skatvedt 

Generalsekretær       Interessepolitisk rådgiver 

 

 

 

 


