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Høringssvar – forslag om å innføre forbud mot bruk av plagg som helt eller delvis dekker
ansiktet i barnehager og utdanningsinstitusjoner
Organisasjon for Norske Fagskolestudenter (ONF) takker for muligheten til å avgi høringssvar
på ovennevnte høring. Høringsforslaget Kunnskapsdepartementet har bedt ONF ta stilling til
er utfordrende for organisasjonen og svare på. Det er vanskelig å si for ONF hvordan et
nasjonalt forbud vil påvirke studenter på fagskoler fordi det er ingen kjente tilfeller av
studenter som bruker ansiktsdekkende plagg eller har ønsket å bruke dette. Departementet
peker selv på at omfanget er lite og at dagens ordning med lokale forbud fungerer.
ONFs formål er å fremme og ivareta fagskolestudenters interesser, rettigheter og vilkår
overfor myndigheter og samfunnet for øvrig. Et spørsmål for oss blir om et nasjonalt forbud
er i studentenes interesse, både som gruppe og enkeltstudent. Videre hvordan et forbud
påvirker deres rettigheter som student på fagskole og om det vil påvirke studenters vilkår for
å ta utdanning på fagskoler.
Vår oppfatning er at et nasjonalt forbud vil påvirke læringsmiljøet på fagskoler. Det kan
argumenteres for at forslaget om et nasjonalt forbud mot ansiktsdekkende plagg på alle
fagskoler er i interessen til studentgrupper. ONF kan se for seg undervisningssituasjoner der
et forbud kan være hensiktsmessig ut fra hensyn til helse, miljø og sikkerhet. På den annen
side mener ONF det vil svekke vilkårene og rettighetene til den enkelte student som bruker
ansiktsdekkende plagg. Hvilke tiltak som er fornuftig for å sikre et godt læringsmiljø for alle
studentene vil den individuelle fagskole kunne vurdere selv i samråd med lokale
myndigheter dersom det blir nødvendig.
ONF støtter ikke forslaget om å innføre nasjonalt forbud mot helt eller delvis
ansiktsdekkende plagg på fagskoler jf. forslag til § 18 i fagskoleloven. ONF støtter å beholde
dagens ordning med lokale forbud og vil legge til at det bør utarbeides nasjonale
retningslinjer for å sikre at lokale forbud innføres på riktig grunnlag og unngår variasjoner i
regelverk som kan være diskriminerende for den enkelte student.
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