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Dokumentasjon av fravær for elever i folkehøyskole ut skoleåret 
2021/2022  

Departementet viser til tidligere brev om dokumentasjon av fravær for elever i folkehøyskole 

under covid-19, sist brev av 28. september 2021. 

 

Som følge av covid-19 har departementet gjeninnført midlertidige regler om at 

dokumentasjonskravet for fravær av helsegrunner i videregående opplæring ikke gjelder ut 

inneværende skoleår, men erstattes av egenmelding eller bekreftelse fra en forelder for 

elever som ikke er myndige. 

 

Folkehøyskolene er ikke omfattet av regelverket om fraværsgrense i videregående 

opplæring. Departementet vil likevel vise til at de samme hensynene gjør seg gjeldende med 

hensyn til fraværsføring i folkehøyskolen.  

 

Departementet har på denne bakgrunn besluttet at de alminnelige kravene til dokumentasjon 

av fravær av helsegrunner i folkehøyskolen ikke skal gjelde fra 11. oktober 2021 og ut 

skoleåret 2021/2022. I denne perioden gis rektor ved den enkelte skole myndighet til å 

bekrefte/dokumentere fravær. Denne midlertidige ordningen med hensyn til registrering av 

fravær gjelder både for saker om utdanningsstøtte, tilleggspoeng til høyere utdanning og 

utstedelse av vitnemål etter fullført skoleår. Til det siste understreker departementet at  

fravær av helsegrunner dermed ikke skal føres på vitnemål i folkehøyskole i skoleåret 2021–

2022.    

 

Det unntaket som nå gjeninnføres vil gjelde for alt fravær av helsegrunner dette skoleåret,  

 

Folkehøgskolerådet 

Postboks 420 Sentrum 

0103 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/4182-7 

Dato 

5. november 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

også det sykefraværet elevene har hatt fra 11. oktober 2021 og frem til i dag. For fravær av 

helsegrunner i denne perioden godtas bekreftelse fra rektor ved den enkelte skole.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Lilly Sofie Ottesen (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

Roger Spidsberg 

seniorrådgiver 
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Samordna opptak 

Statens lånekasse for utdanning 

Utdanningsdirektoratet 
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