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Høringsnotat – forslag til endringer i barnehageloven – norskferdigheter og ASK 

 

HLF – Hørselshemmedes landsforbund er en interesseorganisasjon for landets hørselshemmede. Barn 

og unge som er hørselshemmet har behov for tilrettelagt undervisning. Viktig for disse når det gjelder 

læring er lærerens kompetanse og holdning, teknisk tilrettelegging, fysiske forhold og psykososiale 

forhold.  

I høringsnotatet foreslår Departementet at det lovfestes et krav om at barnehagetilbudet til barn 

med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) tydeliggjøres i barnehageloven. 

Forslaget innebærer ikke at det innføres nye rettigheter, men at det presiseres at barn som har 

behov for ASK skal få benytte det i barnehagen og at vedtak om spesialpedagogisk hjelp 

inkluderer nødvendig opplæring i bruk av ASK.  

Ordlyden i forslag i høringsnotat er: § 19 j Barn med behov for alternativ og supplerende 

kommunikasjon (ASK). Barn som helt eller delvis mangler funksjonell tale og har behov for 

alternativ og supplerende kommunikasjon, skal få bruke egnede kommunikasjonsformer og 

nødvendige kommunikasjonsmidler i barnehagen.  

Spesialpedagogisk hjelp etter § 19 a inkluderer nødvendig opplæring i bruk av alternativ og 

supplerende kommunikasjon.  

 

HLF støtter forslaget som tydeliggjør barnehagetilbudet til barn med behov for ASK.  

 

HLF ser det som viktig at barn som har vanskelig for å uttrykke seg gjennom tale får lagt til rette 

for å kunne kommunisere godt med andre. Å gjøre seg forstått og forstå andre, er et 

grunnleggende behov og en forutsetning for utvikling og læring. Mennesker som helt eller delvis 

mangler tale, vil ha behov for andre uttrykksformer. Med ASK menes alle former for 

kommunikasjon som støtter eller erstatter vanlig tale for personer som ikke har mulighet for å 

uttrykke seg gjennom tale. 

 
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 
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