
du skal bli hørt i 
saker som angår deg!
Artikkel 12 i FNs barnekonvensjon   
Barn har rett til fritt å si sin mening i alle saker som angår 
dem. Voksne skal lytte til og ta barnets mening på alvor.

Grunnloven er den eldste loven i Norge. I den står også 
at barn har rett til å bli hørt.

Å si hva du mener om saker som 
handler om deg. 
Dette gjelder når du er hjemme,  i  barne- 
hagen, på skolen, på fritiden, hos lege 
eller andre steder. Voksne rundt deg 
skal fortelle deg om saker i livet ditt der 
det kan være viktig at du får sagt din 
mening. 

Å selv bestemme hvem du vil 
snakke med og om hva.
Å ha rett til å si sin mening betyr ikke 
at du må si din mening, bare at du kan 
hvis du vil. Husk at det er du som vet 
best hvordan du har det. Derfor kan 
det være fint og lurt å si din mening når 
voksne skal bestemme noe for deg.

Å bli lyttet til.
Å ha rett til å bli hørt betyr ikke at du har 
rett til å bestemme alt, men at du har 
rett til å være med og påvirke når noe 
viktig skal skje i livet ditt. Jo eldre du blir, 
jo mer skal de voksne bry seg om det du 
sier.

At voksne forteller deg hva de 
skal bruke meningene dine til. 
Du har rett til å få vite hvordan det du 
har sagt skal bli brukt og hva som vil 
skje videre. Du har rett til å være med 
og si din mening og voksne skal ta det 
du sier på alvor. 
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Barnets beste og barnets rett 
til å gi uttrykk for sin mening 
Utdanningsdirektoratet

hverdagslov #2
FNs barne- 

konvensjon er en lov  
som gjelder for alle barn  

over hele verden. Alle  
som jobber for eller 

med barn skal faktisk  
kjenne til denne  

loven.

Husk at du har rett til å være med og si din mening, og at voksne skal ta det du sier på alvor.
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