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Folkehøgskolene                   FHSR-rundskriv 08/21 
Folkehøgskoleorganisasjonene                    Oslo 14.04.21 
Folkehøgskolebladene 
 

 

Føring av fravær på vitnemål under pandemien 

Det er flere som har henvendt seg til FHSR for å få klarhet i hvordan man skal føre fravær på 

vitnemålet etter nok et år der folkehøgskolene ikke har kunnet drive helt ordinær skoledrift på grunn 

av pandemien.  

Vi har henvendt oss til Kunnskapsdepartementet og de viser to brev, fra januar 2021 og fra 

september 2020. (Vedlagt) 

Vi viser videre til e-post sendt til skolene 30.oktober 2020 fra Christian Tynning-Bjørnø (daværende 

daglig leder i FHSR) som bekrefter at de nye midlertidige reglene om unntak for dokumentasjonskrav 

av helsegrunner ut skoleåret 2020-2021 også gjelder folkehøgskolene.  

I brevet fra KD i januar 2021 står det: 

 

Departementets klare utgangspunkt er at forhold som medfører at enkelte folkehøgskoler må 

holde stengt på grunn av smittesituasjonen, ikke skal få konsekvenser for elevenes rett til å få 

godkjent folkehøgskoleåret. 

 

Departementet legger til grunn at elever som deltar i det læringsopplegget skolene tilbyr 

under stengningen, skal anses å være til stede og følge kurset som årselev. Dette innebærer 

at elevene vil ha rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend på grunnlag av fullført 

opplæring. Elever som deltar i det læringsopplegget skolene tilbyr under stengningen, vil 

også få to tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning, og de vil få utstedt vitnemål etter 

fullført folkehøgskoleår. 

 

Departementet viser for øvrig til brev til Folkehøgskolerådet av 30. oktober 2020 angående 

krav til dokumentasjon av fravær for elever i folkehøyskole under covid-19. Det følger av 

brevet at de ordinære dokumentasjonskravene for fravær av helsegrunner ikke skal gjelde ut 

inneværende skoleår, men at rektor ved den enkelte skole i denne perioden har myndighet til 

å bekrefte/dokumentere fravær. 

 

Departementet mener brevene til sammen gir rom for tilstrekkelig skjønn for den enkelte skole til å 

avgjøre hvordan de fører fravær på vitnemålet for skoleåret 2020-2021.  

 

FHSR anbefaler derfor at skolene fører fraværet slik det er registrert, men at det i de tilfeller der 

skolen/eleven har blitt berørt av korona på ulike måter, legges til en kort forklarende tekst som sier 

at det ikke har blitt ført fravær på ordinær måte, men at skolen har fulgt opp eleven og tilrettelagt 

undervisningen i tråd med lov og forskrift. Her kan man også gjerne vise til brev fra KD til FHSR av 

20.oktober 2020 og fra 21.januar 2021.  
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Vedlegg:  

Brev fra Kunnskapsdepartementet, september 2020 

Brev fra Kunnskapsdepartementet, januar 2021 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen Folkehøgskolerådet 

 

 

 

Gunnar Birkeland /s/       Anne Tingelstad Wøien /s/ 

styreleder        daglig leder 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Juridisk avdeling 

Saksbehandler 
Roger Spidsberg 
22 24 76 91 

Krav til dokumentasjon av fravær for elever i folkehøyskole under        
covid-19 

Departementet viser til henvendelse av 20. august 2020. I brevet ber Folkehøgskolerådet om 

en midlertidig endring av kravet om dokumentasjon av fravær for elever i folkehøyskole som 

følge av covid-19. Folkehøgskolerådet viser til at det i den pågående situasjonen vil være 

uheldig om elever må innhente legeerklæring så snart de merker symptomer.  

 

Departementet viser til at fraværsføring i folkehøyskolen har betydning både med hensyn til 

utdanningsstøtte og tilleggspoeng til høyere utdanning. 

 

Hva angår fravær og omgjøring av utdanningslån til stipend for elever i folkehøyskole, vises 

det til departementets brev til Folkehøgskolerådet av 23. juni 2017 hvor det er oppstilt vilkår 

for rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend på grunnlag av fullført opplæring. Ett av 

vilkårene er at en elev med mer enn 10 prosent udokumentert fravær i løpet av skoleåret 

som hovedregel ikke vil ha rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend på grunnlag av 

høyere utdanning. 

    

Med hensyn til betydningen av fravær for retten til tilleggspoeng til høyere utdanning vises til 

brev fra Utdanningsdirektoratet av 29. oktober 2007 – Informasjon om vitnemål, fravær, 

tilleggspoeng og rapportering til Statens lånekasse for utdanning for folkehøgskoleår på 33 

uker. Det følger blant annet av brevet at 90 prosent registrert elevfremmøte er en 

forutsetning for å få tilleggspoeng til høyere utdanning.    

 

Som følge av covid-19 er det vedtatt midlertidige regler om at dokumentasjonskravet for 

fravær av helsegrunner i videregående opplæring ikke gjelder frem til 1. november 2020, 

men ersattes av bekreftelse fra en forelder for elever som ikke er myndige.   

Folkehøgskolerådet 

Postboks 420 Sentrum 

0103 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/4182-2 

Dato 

7. september 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

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 frem til 1. november 2020.           

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 i 

forhold utdanningsstøtte, tilleggspoeng til høyere utdanning og utstedelse av vitnemål etter 

fullført skoleår.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Ryan (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Roger Spidsberg 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Samordna opptak 

Statens lånekasse for utdanning 

Utdanningsdirektoratet 
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Avdeling 
Juridisk avdeling 

Saksbehandler 
Roger Spidsberg 
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Godkjenning av folkehøgskoleåret for elever ved skoler som er stengt 
grunnet korona 

 
Bakgrunn 
Det følger av § 12a første ledd bokstav g i forskrift om smitteverntiltak mv. ved 
koronautbruddet (covid-19-forskriften) at folkehøgskolene ikke omfattes av påbudet om 
stengning i § 12. Dette innebærer at folkehøgskolene er åpne med mindre annet følger av 
vedtak eller anbefalinger fra lokale smittevernmyndigheter. 
 
Departementet er kjent med at enkelte folkehøgskoler for tiden er stengt på bakgrunn av 
vedtak/anbefalinger fra lokale smittevernmyndigheter. Folkehøgskolerådet har bedt om 
departementets avklaring av hva som kreves for at elever som i kortere eller lengre perioder 
ikke kan være til stede på internatet, skal få godkjent folkehøgskoleåret. Dette har betydning 
både for omgjøring av utdanningslån til stipend, tilleggspoeng til høyere utdanning og 
utstedelse av vitnemål etter fullført folkehøgskoleår.   
 
Regelverk 
Forskrift til folkehøyskoleloven § 2 bokstav c fastsetter at en årselev er en elev som følger 
kurs på 190 dager fordelt over 33 uker. Det følger av departementets brev til 
Folkehøgskolerådet av 23. juni 2017 at en elev som har mer enn 10 prosent udokumentert 
fravær i løpet av skoleåret, som hovedregel ikke vil ha rett til omgjøring av lån til 
utdanningsstipend på grunnlag av fullført opplæring. 
 
Reglene om tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning er nærmere beskrevet i brev fra 
Utdanningsdirektoratet til folkehøgskolene av 29. oktober 2007. Det følger av punkt 3 i brevet 

Folkehøgskolerådet 
Postboks 420 Sentrum 
0103 OSLO 
 

  
 
 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1760-71 

Dato 

8. januar 2021 

 

 



 

 

Side 2 
 

at en årselev ved folkehøgskole får to tilleggspoeng dersom eleven er fulltidselev og har et 
registrert elevfremmøte på minst 90 prosent. 
 
Departementets vurderinger 
Departementet ser at folkehøgskoler som er stengt på grunn av korona, ikke vil være i stand 
til å gi elevene et tilbud som fullt ut er i samsvar med reglene i folkehøyskoleloven med 
forskrift. Dette gjelder blant annet kravet om at elevene skal bo på internat og kravet om at 
elevene skal ha et undervisningsprogram på minst 24 timer per uke.  
 
Departementets klare utgangspunkt er at forhold som medfører at enkelte folkehøgskoler må 
holde stengt på grunn av smittesituasjonen, ikke skal få konsekvenser for elevenes rett til å 
få godkjent folkehøgskoleåret.     
 
Departementet legger til grunn at folkehøgskoler som i kortere eller lengre perioder er stengt 
på grunnlag av vedtak/anbefalinger fra lokale smittevernmyndigheter, tilstreber å gi elevene 
et læringstilbud som så langt det er mulig, svarer til det tilbudet som normalt gis. Dette kan 
for eksempel gjøres ved hjelp av digitale eller telefoniske morgensamlinger, 
fjernundervisning ved hjelp av digital kontakt mellom elev og lærer, oppgaveløsning og 
prosjektarbeid, samt regelmessig telefonisk kontakt mellom elev og lærer. Departementet har 
tillit til at berørte folkehøgskoler innenfor rammene av sin faglige frihet kan finne 
hensiktsmessige læringsopplegg for elever i denne perioden som i størst mulig grad svarer til 
det normale kurstilbudet.  
 
Departementet legger til grunn at elever som deltar i det læringsopplegget skolene tilbyr 
under stengningen, skal anses å være til stede og følge kurset som årselev. Dette innebærer 
at elevene vil ha rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend på grunnlag av fullført 
opplæring. Elever som deltar i det læringsopplegget skolene tilbyr under stengningen, vil 
også få to tilleggspoeng ved opptak til høyere utdanning, og de vil få utstedt vitnemål etter 
fullført folkehøgskoleår.   
 
Departementet viser for øvrig til brev til Folkehøgskolerådet av 30. oktober 2020 angående 
krav til dokumentasjon av fravær for elever i folkehøyskole under covid-19. Det følger av 
brevet at de ordinære dokumentasjonskravene for fravær av helsegrunner ikke skal gjelde ut 
inneværende skoleår, men at rektor ved den enkelte skole i denne perioden har myndighet til 
å bekrefte/dokumentere fravær.  
 
Med hilsen 
 
 
Kristin Ryan (e.f.) 
avdelingsdirektør 
 
 

Roger Spidsberg 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Kopi 
 
Samordna opptak 
Statens lånekasse for utdanning 
Utdanningsdirektoratet 

 



 

 

 

Postadresse 
Postboks 8119 Dep 
0032 Oslo 
postmottak@kd.dep.no 
 

Kontoradresse 
Kirkeg. 18 
 
www.kd.dep.no 
 

Telefon* 
22 24 90 90 
Org.nr. 
872 417 842 

Avdeling 
Juridisk avdeling 

Saksbehandler 
Roger Spidsberg 
22 24 76 91 

Folkehøyskole – føring av fravær på vitnemål under covid-19 

Departementet viser til brev til Folkehøgskolerådet av 7. september 2020 og 30. oktober 

2020. Brevene omhandler krav til dokumentasjon av fravær for elever i folkehøyskole under 

covid-19. Det følger av brevene at de ordinære dokumentasjonskravene for fravær av 

helsegrunner ikke skal gjelde ut inneværende skoleår, og at rektor ved den enkelte 

folkehøyskole i denne perioden gis myndighet til å bekrefte/dokumentere 

fravær. Departementet presiserte i brevene at denne midlertidige ordningen gjelder både for 

vurdering av utdanningsstøtte, tilleggspoeng til høyere utdanning og utstedelse av vitnemål 

etter fullført skoleår. 

 

Folkehøgskolerådet har reist spørsmål om hvordan fravær av helsegrunner skal føres på 

vitnemålet i inneværende skoleår.  

 

For videregående opplæring er det i inneværende skoleår gitt unntak for de alminnelige 

reglene om føring av fravær på vitnemål, jf. § 7 andre ledd i midlertidig forskrift om 

tilpasninger i reglene om barnehager, grunnskoler og videregående opplæring som følge av 

utbrudd av covid-19. Bestemmelsen fastsetter at fravær av helsegrunner i inneværende 

skoleår ikke føres på vitnemål og kompetansebevis etter reglene i forskrift til 

opplæringsloven § 3-38 og § 3-45. 

 

Folkehøyskolene er ikke omfattet av dette regelverket. Departementet vil likevel peke på at 

de samme hensynene gjør seg gjeldende ved føring av fravær på vitnemål i folkehøyskolen. 

 

 

 

Utdanningsdirektoratet 

Postboks 9359 Grønland 

0135 OSLO 

 

  

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/4182-4 

Dato 

29. april 2021 
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Departementet har på denne bakgrunn besluttet at fravær av helsegrunner ikke skal føres på 

vitnemål i folkehøyskole i skoleåret 2020–2021.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Kristin Ryan (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Roger Spidsberg 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

 

Kopi 

 

Folkehøgskolerådet 

Samordna opptak 

Statens lånekasse for utdanning 

 


	FHSRr-skriv 8-21 Fraværsføring på vitnemålet med vedlegg 1 og 2, og tilleggsvedlegg - brev fra KD
	FHSRr-skriv 8 - 21 Fraværsføring på vitnemål
	FHSRr-skriv 8 - Vedlegg 1 Brev fra Kunnskapsdepartementet september  2020
	Sdm_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___1___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___2___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___3___1

	FHSRr-skriv 8 - Vedlegg 2 Brev fra Kunnskapsdepartementet januar 2021
	Godkjenning av folkehøgskoleåret for elever ved skoler som er stengt grunnet korona


	FHSRr-skriv 8 - Tilleggsvedlegg -Folkehøyskole - føring av fravær på vitnemål under covid-19_
	Sdm_AMNavn
	Sdo_AMAdr
	Sdo_AMPostNR
	Sdo_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sdo_AMReferanse
	Sas_ArkivSakID
	Sdo_DokNr
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___1___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___2___1
	Tbl_Kopitil_3__sdk_navn___3___1


