Hei alle sammen,

Vi i rettighetsgruppen til ISAAC Norge følger for tiden opp to stortingsmeldinger/NOUer som
potensielt vil endre mye på hvordan opplærings- og inkluderingstilbud til barn og ungdommer som
bruker ASK eller har store og sammensatte funksjonsnedsettelser vil bli organisert i fremtiden. Det er
foreslått både positive og negative endringer.

Den første er Meld. St. 6 (2019–2020) «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i
barnehage, skole og SFO». Her foreslås det blant annet store kutt i Statped med mål om at PPT og
kommunene skal overta noen av oppgavene. Det foreslås også opprettelse av et senter for forskning
på spesialpedagogikk og inkludering. ASK er ikke mye nevnt i meldingen. Vi vil spille inn behov for at
ASK blir en del av kompetanseløftet for PPT, at vi er bekymret for at Statped ikke vil kunne yte så my
veiledning og kompetansespredning på ASK området som før, at de som tilrettelegge for ASK brukere
bør ha formell kompetanse på ASK, og at det er et stort behov for at familier og andre nærpersoner
får tilbud om opplæring i barnets ASK form.
Følg saken videre her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Saker/Sak/?p=77417
Her er dokumentet: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/
Frist for å komme med skriftlige notater er til utdannings- og forskningskomiteen er 22.1.
I Granavoldereklæringen skriver regjeringen at de vil: «Lovfeste rett til foreldreopplæring for alle
foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne, etter mal fra foreldreopplæringen som foreldre til barn
med hørselshemming og diabetes får, utviklet av Statped og Habiliteringstjenesten i samarbeid med
brukerorganisasjoner.» Dette savnes gjenspeilet i begge stortingsmeldinger.
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/politisk-plattform/id2626036/
Den andre meldingen er NOU 2019:23 «Ny opplæringslov». Denne vil komme på høring i slutten av
Januar. Her foreslås ASK paragrafene fjernet, fordi man anser dette som dobbeltregulering ift rett til
spesialpedagogikk, og retten til tilpasset opplæring. Her vil vi spille inn at ASK vil være
uttrykksspråket til eleven og at det må sikres rettighet til å få opplæring i, og bruke dette språket,
akkurat som det gjøres med tegnspråk og andre minoritetsspråk. Også her vil vi peke på
nødvendigheten av opplæring til pårørende. I tillegg vil vi foreslå mulighet til ekstra år skoleår fordi
kommunikasjon med ASK tar lengre tid, si noe om læremidler og om kompetansen til de som
underviser elever som bruker ASK.
https://www.regjeringen.no/contentassets/3a08b44df1e347619e32db47d13ac0cd/no/pdfs/nou20192019002
3000dddpdfs.pdf

https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Arbeidet/Horinger/
Vi håper at flest mulig vil engasjere seg rundt disse to meldingene, både på vegne av de som bruker
ASK og på vegne av de som har store sammensatte vansker eller andre utfordringer. Her er en
mulighet til å påvirke det fremtidige tilbudet til barna, og jobbe for et mer inkluderende og
tilretteleggende samfunn. Dere kan skrive korte notater til utdannings- og forskningskomiteens
medlemmer for regionen deres, skrive høringsinnspill til opplæringsloven, påvirke lokale medier eller
på annen måte skape engasjement rundt det dere er opptatt av.
Med vennlig hilsen,
Rettighetsgruppen i ISAAC

