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Tilbakemelding vedrørende bosetting av flyktninger fra Ukraina
Viser til henvendelse datert 31. mars 2022.
I brevet ønskes det tilbakemelding på problemstillinger knyttet til hvordan kommunen kan trygge og
sikre ukrainske barn og foresatte på best mulig måte. Dette er ei tilbakemelding fra barnehage- og
skoleeier, ut fra informasjonen vi har per i dag.
Balsfjord kommune vedtok 31. mars å si ja til å bosette inntil 80 flyktninger i 2022, i tråd med
anmodning fra IMDi. Ut fra informasjon fra myndighetene, vil det
særlig være kvinner, barn og eldre flyktninger som kommer fra Ukraina.
Flyktninger fra Ukraina skal bosettes i tråd med gjeldende rutiner og regler som andre flyktninger.
Dette innebærer introduksjonsprogram med norskopplæring og kvalifiseringstiltak med mål om
ordinært arbeid eller skole, og flyktningtjenesten koordinerer arbeidet.
Svar på spørsmål fra Utdanningsforbundet:
1. I barnehager og primært barneskolen vil det utløse et forsterket kompetansebehov og større
voksentetthet. Kan det være aktuelt med pensjonerte pedagoger som kan brukes, uten at dette
avkorter pensjonen deres? Hvilke regler gjelder, og hvilke krav bør vi være forberedt på?
Svar: KS har bedt Arbeids- og inkluderingsdepartementet om å gjøre unntak for pensjonsavkortning
for pensjonert personell som tar arbeid i forbindelse med flyktningestrømmen fra Ukraina. KS jobber
for at det raskt skal komme på plass en ordning for særskilt pensjonistlønnssats som ikke gir
avkortning av AFP eller pensjon for arbeid med mottak av flyktninger.
2. Dersom voksentettheten skal bemannes av voksne ukrainere (mange har gode
utdannelser innen barnehage og skole) skal det foreligge politiattest, dette er noe som tar tid å få på
plass. Hvordan sikre at ukrainske barn blir ivaretatt av voksne på morsmålet sitt?
3. Barna/foresatt vil også kunne møte russiske barn/ foresatt i barnehagen og skolen, har vi tenkt
nøye gjennom hvordan dette kan påvirke den enkelte?
Svar: Voksne, ukrainske flyktninger som skal jobbe i skole eller barnehage må skaffe politiattest.
Dette kravet er ikke endret, og betyr at den som skal ansettes fast eller midlertidig i skole eller
barnehage må legge frem en politiattest, og han eller hun må kunne identifisere seg.
Etter gårsdagens vedtak om at kommunen sier ja til å bosette flere flyktninger, vil kommunen
invitere innbyggere som snakker urkrainsk eller russisk, og som kan tenke seg å bidra og jobbe i
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barnehage, skole eller andre kommunale tjenester, om å ta kontakt. Denne informasjonen med
oppfordring om å melde seg ligger også på kommunens hjemmeside.
Det offisielle språket i Ukraina er ukrainsk. Samtidig oppgir en tredjedel av befolkningen at deres
førstespråk er russisk. Ukrainere kan også ha andre førstespråk enn ukrainsk og russisk, ettersom det
snakkes flere ulike minoritetsspråk i landet. Som en del av kartleggingen av de som bosettes, vil det
det være viktig å undersøke hvilket språk de ønsker å bruke.
Når det gjelder forholdet til russiske barn/foresatte, er barnehage- og skoleeier i dialog med
flyktningtjenesten om hvordan dette hensynet best kan ivaretas. Det vil være ulike behov, ut fra
hvem som bosettes og deres bakgrunn.
Udir oppdaterer fortløpende sine sider om hvordan barnehager og skoler på best mulig måte kan ta
imot flyktninger fra Ukraina.
4. Ansvar for helsetilbud i kommunen er også viktig å reflektere over, ikke minst profesjonsperspektiv
på krisepedagogikk. Det er traumatiske barn vi vil møte og et behov for krisetilbud bør være
tilgjengelig for barnehager og skoler. Hvor finner vi en oversikt over aktuelle tjenester?
På bakgrunn av helsekartlegging i regi av flyktningtjenesten og informasjonen den voksne i
barnehagen eller skolen etter hvert får, vil det dannes et bilde av hva det enkelte barnet har opplevd.
Udir viser til Læringsmiljøsenterets sider når det gjelder hvordan barnehage og skole kan møte barn
som har med seg traumer eller PTSD. Dersom et barn er traumatisert eller har PTSD, er det anbefalt
at skolen vurderer henvisning til PPT, som i sin tur ev. henviser videre til BUP. Lege kan også
kontaktes. Balsfjord kommune har også et eget psykososialt kriseteam.
5. Det er ikke bare å få tak i pedagoger innen migrasjonspedagogikk eller norsk som andrespråk, har
vi en plan for hvordan dette «hullet» eventuelt kan tettes?
Dette har vi ikke en egen plan for per i dag, men vil tas med i videre arbeid som et innspill fra
Utdanningsforbundet.
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