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Informasjon til folkehøgskolene: Koronavirus 

Undervisning i perioden skolene er fysisk stengt for elevene: 

Kunnskapsdepartementet sendte 19. mars ut et skriv til samtlige folkehøgskoler i Norge. Dette er det 

første offisielle skrivet fra myndighetene som kun omhandler folkehøgskole. Skrivet omhandler blant 

annet departementets forventninger til folkehøgskolenes aktivitet og undervisning i perioden skolene er 

fysisk stengt for elevene. Departementet understreker at det ikke vil være mulig for skolene å levere et 

tilbud til elevene som er i fullt samsvar med forskrift til folkehøgskoleloven. Samtidig ber 

departementet folkehøgskolene om å tilstrebe å gi elevene et læringstilbud som så langt det er mulig 

svarer til det tilbudet som normalt gis elevene, for eksempel gjennom digitale plattformer og 

oppgaveløsning. Det finnes mange gode eksempler på at folkehøgskolene gjør dette allerede. 

Departementet slår videre fast at det ikke skal føres fravær så lenge skolene er stengt. Skolene 

oppfordres imidlertid til å be elevene om å melde fra dersom de er syke eller av andre grunner er 

forhindret fra å delta i opplæringen. 

Folkehøgskolerådet vil understreke at skrivet fra Kunnskapsdepartementet gjelder så lenge skolene er 

stengt av myndighetene. Foreløpig er det ikke gjort justeringer på føringene i forskrift til 

folkehøyskoleloven på at et fullverdig folkehøgskoleår er 33 uker. Dette vil derfor være førende både for 

statsstøtte og elevenes mulighet til å få godkjent året. Folkehøgskolene oppfordres derfor til å 

gjennomføre undervisningsaktivitet etter de prinsipper som Kunnskapsdepartementet har gitt i skrivet til 

folkehøgskolene. 

Enkelte skoler har ytret et ønske om å forskyve eller utvide skoleåret, med håp om at man kan ha en 

periode på slutten av skoleåret der elevene er fysisk tilstede. Folkehøgskolerådet vil advare mot en 

forskyving av skoleåret, dersom det betyr at skolen gir elevene permisjon/fri i nedstengingsperioden og 

at det tenkes å ta igjen ukene på et senere tidspunkt. Vi vet foreløpig ikke hvor lenge nedstengingen vil 

vare. Dersom det blir gitt fri/permisjon i en lang periode, kan det bli vanskelig å ta igjen ukene slik at 

skoleåret blir godkjent (33 uker). Folkehøgskolerådet oppfordrer derfor skolene tilby et læringsprogram 

i den perioden skolene er fysisk stengt (i tråd med utsendt skriv fra Kunnskapsdepartementet 19.mars), 

slik at flest mulig uker blir tellende. Dersom man ønsker å forlenge skoleåret som en frivillig 
«ekstraservice» til elevene, så ser vi i utgangspunktet ikke noe problem i dette, så lenge det er enighet 
blant alle berørte parter på den enkelte skole om hvordan det skal gjøres. Vi mener imidlertid det kan 
være klokt av skolene å vente med å ta absolutte avgjørelser om dette til vi vet noe mer om situasjonen. 
Folkehøgskolerådet vil videre påpeke at elevenes finansiering fra Lånekassen og skolenes finansiering 

over statsbudsjettet løper som et «normalår, inntil nye føringer blir gitt.  

NB! Folkehøgskolerådet merker seg at regjeringen i dag har utvidet perioden for stenging av 

utdanningsinstitusjoner frem til 13.april. Folkehøgskolerådet vil i det videre ha fokus på å avklare 

hvordan resten av folkehøgskoleåret kan gjennomføres og avsluttes på en god måte. Dette kan bety at 
avklaringene og anbefalingene nevnt ovenfor kan endres. Men inntil nye føringer blir gitt, må vi 

størst mulig grad forholde oss til føringer gitt av Kunnskapsdepartementet via lov, forskrift og 

formelle skriv som særlig berører situasjonen vi befinner oss i. 

Elevbetaling:  

Folkehøgskolerådet er i dialog med Kunnskapsdepartementet om en kompensasjonsordning for 

elevbetalinger. Målet vårt er å få på plass en kompensasjonsordning for elevbetalinger fra mars til mai, 

der også staten bidrar slik at elevbetalingene kan reduseres. Folkehøgskolerådet har spilt inn tall på dette 

til Kunnskapsdepartementet. Det er naturlig å tenke at ett element i en slik ordning vil være at skolene 

trekker ut «kost-pengene» av elevbetalingene, da dette er kostnader som er minimert i den perioden 

elevene er borte. Dersom noen har elever igjen på skolen som mottar kost og losji, så skal elevene 

naturligvis fortsatt betale for dette. Folkehøgskolerådet jobber for å få en snarlig avklaring på hvorvidt 

det kommer en kompensasjonsordning fra myndighetene og ber skolene avvente fremstøt til dette er 

avklart. 



Reiser – avbestillinger, ombookinger og kanselleringer: 

Folkehøgskolerådet oppfordrer skolene til å undersøke med reiseselskaper, flyselskaper og 

forsikringsselskaper for å få en oversikt over hva som er gjeldende betingelser for avbestillinger, 

ombookinger og kanselleringer. Særlig flyselskapene kan ha litt ulike tilnærminger til dette.  

Likevel – ett generelt råd: Forhold dere hele tiden til de nasjonale reiserådene som gis fra 

Utenriksdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/ 

Vi ser noen eksempler på skoler som har gjennomført avbestillinger av reiser på tidspunkt og til land 

som ikke har vært berørt av de offisielle reiserådene. Disse kan få utfordringer med å få refundert utlegg 

etc. Vi ber dere undersøke dette nøye dersom dere har planlagte reiser fremover. Merk at de offisielle 

reiserådene fra Utenriksdepartementet p.t gjelder frem til 14. april.  

Avbruddsforsikring:  

Flere skoler har tegnet en såkalt «Avbruddsforsikring». Folkehøgskolerådet har undersøkt hvorvidt slike 

forsikringer dekker en slik situasjon vi nå står ovenfor. Det kan være ulike varianter av 

forsikringsbetingelser i de enkelte skoler forsikringsavtaler, men hovedregelen er at 

avbruddsforsikringer først og fremst dekker opphold i drift som følge av bygningsmessige forhold, altså 

ikke i en situasjon med et virusutbrudd.  

NAV – støtteordninger: 

Flere skoler har elever som utgjør finansiering/støtte fra NAV. Folkehøgskolerådet har undersøkt 

hvorvidt denne typen finansiering/støtte berøres i perioden skolene er stengt. Vi har fått et foreløpig svar 

om at disse finansieringsordningene mest sannsynlig ikke vil berøres i perioden skolen er stengt. Vi har 

jobber med å få en endelig bekreftelse på dette. 

Elever som er igjen på skolen:   

Myndighetene har stengt alle utdanningsinstitusjoner i Norge. Det betyr at hovedregelen er at elevene 

ikke skal oppholde seg på landets folkehøgskoler. Likevel kan det være grunner til at enkelte elever er 

forhindret fra å forlate skolen. Dette kan være utenlandske elever med hjemreiseutfordringer, elever i 

karantene, elever som ikke har et hjem å dra til etc. Folkehøgskolerådet ber skolene konferere med 

kommunehelsetjenesten i alle tilfeller der det vurderes at en elev må bli igjen på skolen.  Dette handler 

også om hvilke smitteverntiltak som kreves når det er elever igjen på skolen. Elever som er ferdig i 

karantene bør flytte ut av skolen. 

Kriseledelse:  

Vi viser til følgende oppfordring i skriv fra Kunnskapsdepartementet: Kunnskapsdepartementet 

anbefaler alle folkehøgskoler å ha en tydelig kriseledelse i denne situasjonen, for å sikre god håndtering 

av virusutbruddet for virksomheten, og for planlegging av aktivitet fremover. Ta kontakt med de daglige 

lederne i folkehøgskoleorganisasjonene om du/dere trenger råd i forbindelse med kriseledelse.  

Folkehøgskolene har tidligere brukt Marianne Melfald som rådgiver i ulike krisehåndteringssituasjoner. 

Melfald har skrevet en artikkel «Kriseråd i coronatider». Ikke alt i denne er overførbart til 

folkehøgskoledrift, men den kan likevel gi en pekepinn på momenter det er verdt å tenke 

gjennom:  https://www.melfaldkrisekom.no/kriserad-i-coronatider/ .  

Hold dere ellers oppdatert på råd fra Folkehelseinstituttet (www.fhi.no)  

Informasjon: 

Folkehøgskolerådet har samlet alle rundskriv og all utsendt informasjon til skolene på 

https://www.folkehogskoleradet.no/covid-19 . Vi ber om forståelse for at vi i en slik unntakssituasjon 

dessverre ikke klarer å få alle avklaringer så raskt som både vi og dere ønsker. Men ikke nøl med å ta 

kontakt dersom dere lurer på noe. 

Ny undersøkelse: 

Folkehøgskolerådet vil i løpet av uken sende ut en ny undersøkelse til skolene for å få oversikt over 

andre økonomiske konsekvenser av Koronautbruddet (i tillegg til elevbetalinger).  

Hilsen 

Gunnar Birkeland    Christian Tynning Bjørnø 

Leder             Daglig leder 
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