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Dobbeltellende elever – dokumentasjonskrav
Forskriften til folkehøyskoleloven åpner for dobbelttelling av elever med utfordringer som skolen må
bruke mye ressurser på, utover det som normalt forventes.
Dette finner en i forskriftens §8 om dobbelttelling.
Ressurs til dobbelttelling blir tatt fra det elevavhengige tilskuddet. Å telle elever dobbelt betyr at skolene
får et elevtall som er høyere enn faktisk elevtall. Dette betyr at tilskuddet per årselev blir mindre. Dette
har derfor konsekvenser for tilskuddet både til egen og andres skoler. Derfor er det viktig at kriteriene er
oppfylt, slik at fordelingen mellom skolene blir rett.

Noen skoler syns at reglene rundt dobbelttellende elever er noe uklart. Folkehøgskolerådet har derfor
laget denne enkle veilederen som kan brukes før en rapporterer elevtallet.
X

Sjekk at alle kriteriene er oppfylt før eleven føres opp som dobbelttellende

Eleven har med dokumentasjon fra utenforstående instans før innrapportering. Skolen
kan ikke definere behov selv.
Skolen oppbevarer dokumentasjonen for kontroll
Skolen har dokumentasjon på bruken av ekstraressursen for den aktuelle eleven.
Skolen har laget opplæringsplan for eleven med beskrivelse av tiltak, lærer etc
Skolen bruker hele ressursen på den aktuelle eleven.
Skolen kan ikke ha gevinst på ordningen.
Dersom skolen mottar annen offentlig støtte for eleven, skal beløp for dobbelttellende
oppgis og trekkes fra før ytterligere støtte kreves.
Folkehøgskolerådet har tidligere sendt ut rundskriv om dobbelttellende elever:
Rundskriv som beskriver dokumentasjonskrav:
Udir F-015-06: https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenbergii/kd/Lover_og_regler/2006/rundskriv-f-015-06/id272463/
Det er også presisert i Rundskriv fra Folkehøgskolerådet, senest 12/19: https://a984408b-3374-478f890e-e5ebee3469c.filesusr.com/ugd/13e66e_b69d99a3836247c0b3aa91cc18d08944.docx?dn=FHSRrskriv%2012..19%20Dobbelttellende%20eleve
Vedlagt finner skolen forslag til mal og opplæringsplan for å dokumentere hvordan skolen bruker ressursen
for dobbelttellende elever.
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