
HØRINGSPROSESS FOR ELEVER  

I FORBINDELSE MED SAK OM ALTERNATIV SKOLESTRUKTUR 

Periode: 16.09. - 16.11. 

Informasjon til elevrådskontakter, lærere og skoleledere 

Barnets beste og retten til å bli hørt 
Barnekonvensjonens artikkel 3 – Barnets beste 

«Voksne skal gjøre det som er best for barn.» 

Hva betyr dette? 

Når voksne skal bestemme noe som har med deg som barn å gjøre, så skal de tenke på hva 

som er best for deg. Dette gjelder også når voksne bestemmer noe som gjelder alle barn i 

Norge, eller en gruppe barn, f.eks i kommunen du bor i. 

Noen ganger kan voksne bestemme noe annet enn det som er best for barn, men da skal de 

ha veldig gode grunner for det. Video artikkel 3 

Derfor trenger voksne å høre barns mening.  

Barnekonvensjonens artikkel 12 – Om å få seie meininga si 

«Alle barn har rett til å seie meininga si, og deira meining skal bli tatt på alvor.» 

Kva betyr dette? 

Alle barn i Noreg skal få seie meininga si, og dei skal bli lytta til. Det kan vere på skulen med 

lærarar og andre elevar, eller det kan vere heime med foreldre og andre søsken. 

Det kan også vere på fritida og på dei aktivitetane du driv med der. Sjølv om det ikkje alltid 

blir slik du vil, skal du få seie meininga di. Etter kvart som du blir eldre, skal foreldra dine og 

andre vaksne høyre meir og meir på deg. (Video artikkel 12) 

Retten til å bli hørt er en medbestemmelsesrett, ikke en selvbestemmelsesrett.  

Høringen av elever i grunnskolen er sentral i saksbehandlingen og må tilpasses 

elevgruppene. (artikkel 4) 

Alle elever i grunnskolen informeres om saken og skal ha mulighet for å uttale 

seg. (artikkel 17) 

I forbindelse med saken om skolestruktur er det også viktig å høre barna om og 

eventuelt hvordan skolestrukturen påvirker: 

Retten til skole og utdanning (artikkel 28) 

Retten til en god skole (artikkel og 29) 

https://www.youtube.com/watch?v=TKsf6ZYFXM8
https://kragero-my.sharepoint.com/personal/ellen_schulze_kragero_kommune_no/Documents/SKOLEFAGLIG%20RÅDGIVER/SKOLESTRUKTUR/Høringsprosess%20for%20elevene.docx


Retten til identitet (artikkel 8) 

Om funksjonshemming (artikkel 23) 

 

Utdanningsdirektoratets veileder om bruk av barnekonvensjonen i 

saksbehandlingen: https://www.udir.no/globalassets/filer/regelverk/rundskriv/veiledning-til-

bruk-av-barnekonvensjonen.pdf 

 

Prosess for høring av barn 
 

Kommunalt elevråd 

Dato: 14.10. Tid: 11.00 Sted: Google Meet 

Leder og nestleder fra alle elevrådene får orientering om bakgrunn, prosessen og  

Ansvarlige for elevråd og skolefaglig rådgiver deltar. 

Arbeid med saken ute på skolene 

Alle elever skal høres, fra 1.-10. trinn. Organiseringen er ulik etter hvilket 

klassetrinn eleven går på. Skolene styrer prosessen på hver enkelt skole. Skolene 

legger til rette for at: 

Informasjonen er nøytral og at man etterspør både fordeler og ulemper 

Det er laget en egen Power Point presentasjon fra Stab Oppvekst som kan brukes 

til dette. (lenke) 

Presentasjonen gis på ulike måter til de ulike trinn 

1.-4.trinn – Presenteres i klassene – elevene kan levere høringssvar i form av 

tegninger/smilefjes o.l. 

5.-7. og 8.-10. trinn – for klassene, for elevråd, i SU 

Tips fra Sannidal: Rektor og elevrådskontakt tilbyr klassene å få presentasjon av 

saken. 

Elevene får muligheten til å bidra med høringssvar: 

Elever på 1.-4. kan levere høringssvar som tegning/smilefjes (tegninger kan lastes 

opp som vedlegg til høringssvaret) 

5.-7. og 8.-10. leverer skriftlige svar 

https://www.udir.no/globalassets/filer/regelverk/rundskriv/veiledning-til-bruk-av-barnekonvensjonen.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/regelverk/rundskriv/veiledning-til-bruk-av-barnekonvensjonen.pdf


Det kan de gjøre her: Høring om skolestruktur 

 

Elevrådskontaktene kan levere høringssvar på vegne av elevrådene. 

 

 

Tips til spørsmål 
 

Hva tenker du at færre skoler, vil bety for dere som går på skolene i Kragerø? 

Hva kan være positivt (bra)? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hva kan være negativt (dårlig/dumt)? 

 

 

 

Dere kan også vurdere hvert enkelt alternativ, og bruke spørsmålene som er brukt 

i det elektroniske skjemaet som dere skal gi høringssvaret i. 

1- Hvilket av alternativene mener du er det mest solide og robuste, som kan 

stå seg over tid? 

2- Hvilket alternativ mener du er det minst egnede 

Hva mener du at det er viktig at voksne tenker på når de skal velge hvor skolene i 

Kragerø skal være? 

https://www.kragero.kommune.no/tjenester/oppvekst-og-utdanning/skole-og-sfo/sak-om-alternativer-til-dagens-skolestruktur/horing-alternativer-til-dagens-skolestruktur/


3- Andre kommentarer 

 

Tips til videoer og undervisningsmateriell: 
https://www.youtube.com/user/Barnekonvensjonen?app=desktop 

https://www.barneombudet.no/for-barn-og-unge/barnekonvensjonen 

https://www.unicef.no/skole/undervisning/barnerettighetene 

https://www.reddbarna.no/skole 

https://skole.salaby.no/3-4/samfunnsfag/barns-rettigheter 

https://www.youtube.com/user/Barnekonvensjonen?app=desktop
https://www.barneombudet.no/for-barn-og-unge/barnekonvensjonen
https://www.unicef.no/skole/undervisning/barnerettighetene
https://www.reddbarna.no/skole
https://skole.salaby.no/3-4/samfunnsfag/barns-rettigheter

