
 
 
 
 
 
Til folkehøgskolene 

Oslo, 06.08.2021 
 
 

Covid-19 – smittevernveileder fhs – oppstart skoleår 2021/22 
 
Gleden er stor over å starte et nytt skoleår. Dette får dere til på en god måte. Her kommer noen 

punker omkring smittevern som kan være til hjelp ved oppstart. Vi ser dere deler med hverandre i 

mange kanaler og har fortsatt tro på at vi sammen finner gode løsninger som gir elever og ansatte 

et innholdsrikt og trygt skoleår. 

Oppstarten blir spesielt viktig ettersom det er økt smitte i samfunnet nå. Det kan fremdeles få 

store konsekvenser dersom smitte oppstår på skolen, og vi anbefaler at dere planlegger for 

innslusing og kohorter.  

Smittevernveileder for folkehøgskolen 

Pandemien vil påvirke folkehøgskolene. Utdanningssektoren og andre virksomheter trenger fortsatt 

smittevernplaner, både for dagens situasjon, og for eventuelle hendelser som kan oppstå i løpet av 

året. 

Folkehøgskolene viste i fjor at planer for smittevern tilpasset skoleslagets egenart har fungert på en 

god måte. Alt i samarbeid med lokale helsemyndigheter. Ansvaret for smittevernplaner ligger fortsatt 

på virksomheten (skolen). Veilederen som er vedlagt kan bidra til revisjon av skolens egne planer før 

nytt skoleår. Vi vet samtidig at skolene har bygd bred kompetanse, og at dere sammen med lokale 

helsemyndigheter finner gode, tilpassede løsninger. 

Karantene for utenlandske studenter 
Er du fullvaksinert eller har gjennomgått covid-19 de siste seks månedene, og kan dokumentere det 
med et gyldig norsk eller europeisk koronasertifikat med QR-kode? Da kan du reise inn til Norge, du 
er unntatt innreisekarantene og trenger ikke å ha med attest på negativ test, fylle ut 
innreiseregistreringsskjema eller ta test på grensen. Dette gjelder uavhengig av hvilket land du 
kommer fra. 
Elever som er fullvaksinert utenfor Norge kan få etterregistrert sin vaksine slik: 
https://www.fhi.no/nyheter/2021/na-kan-du-fa-etterregistrert-koronavaksiner-tatt-utenfor-norge/  
 

Utenom de fullvaksinerte gjelder per dags dato: 
Utenlandske studenter og elever med studieplass eller skoleplass ved en norsk utdanningsinstitusjon 
har unntak fra innreiseforbud, og kan reise inn til Norge. De må forholde seg til samme 
karanteneregler som nordmenn. For elever som blir pålagt karantene dekkes ikke kostnaden til 
karantenehotell av det offentlige. Etter tre døgn er det i dag imidlertid mulig å teste seg ut dersom 
elevene har et egnet oppholdssted (for eksempel elevkarantenehotell på skolen). Elevene må ikke 
benytte offentlig transport fra ankomststed til skolen. 

Vaksinering av elever 

Myndighetene har bestemt at studenter skal få tilbud om vaksinering i den kommunen der de 

studerer. Det gjelder også for folkehøgskolenes elever. Den praktiske ordningen for hvordan dette vil 

foregå vil variere fra skole til skole. Vi anbefaler, noe sikkert mange allerede har gjort, at dere tar 

kontakt tidlig og avtaler med kommunen hvordan vaksinering lett kan tilrettelegges for skolens 

elever. Mulighetene vi hører om er alt i fra «Dropp-inn» på skolen til gode og trygge 

transportordninger til vaksinesenteret.  

https://www.fhi.no/nyheter/2021/na-kan-du-fa-etterregistrert-koronavaksiner-tatt-utenfor-norge/


 

Oppstart av skoleåret 

Også i år er det tilpasninger som må gjøres i forbindelse med oppstart av skoleåret. Vi har ikke den 

fulle oversikten over alt som dere eventuelt sitter med av utfordringer. Del derfor gjerne med 

hverandre i ulike kanaler. Her er noen erfaringer vi har fanget opp: 

 

«Åpningsfest»: Skolene har ulik praksis, men mange har større samlinger der det inviteres inn til et 

felles arrangement med slekt og venner av elevene. Her gjelder koronareglene for arrangement.  

I kontakt med FHI har vi fått bekreftet at større åpningsfester som inkluderer foreldre går under 

offentlig arrangement. 

Unngå smitte de første dagene: Dagens smittesituasjon gjør at det er sannsynlig at elever med 

koronasmitte kommer til skolen. Dere har mye erfaring med innslusing fra i fjor. Bruk den også i 

forhold til oppstart av skoleåret i høst. Vi ser flere skoler som informerer elevene godt og oppfordrer 

til godt selvpålagt smittevern i forkant av at de ankommer skolen. 

Kohorter: Risikoen for at det er smitte blant elevene er størst når de kommer sammen fra ulike 

plasser av landet. Vi anbefaler derfor at dere tar i bruk kohorter ved oppstart. Lokale forhold kan 

også gjøre at dere finner andre løsninger på egenhånd eller i samarbeid med lokale 

helsemyndigheter. Selv om det per dags dato tilsynelatende er lavere helserisiko ved smitte, vil det 

fort skape store praktiske utfordringer ved oppstart av skolen dersom det blir ukontrollert smitte. 

Kohorter bidrar til oversikt og letter smittesporing. 

Dersom strengere tiltak i samfunnet  

Vi har i all hovedsak klart å holde folkehøgskolene åpne selv når samfunnet var stengt ned og andre 

skoleslag ikke fikk ha fysisk undervisning. Ved krav om strenge smittevernstiltak i samfunnet er en 

viktig erfaring for folkehøgskolene at vi tenker at skolen etablerer et «ytre skall».  

Vi må fortsatt leve med usikkerhet, men på tross av økt smitte den siste tiden har vi ingen signaler på 

at folkehøgskolene rammes av ytterligere tiltak på nasjonalt nivå. Lokalt kan imidlertid 

folkehøgskolene fortsatt måtte forholde seg til innstramninger. 

 

Reiser 

Utfordringer som følge av at reiser ikke kunne gjennomføres, eller ble endret, har dere erfaring med 

fra forrige skoleår. Kommende år kan by på liknende utfordringer. Det klareste rådet vi hører fra 

skolene er at elevene så tidlig som mulig informeres og involveres. Det gjelder både at elevene får 

delta i planleggingen og valg av alternative opplegg samt de økonomiske konsekvensene dette vil ha 

for elevene. Når det gjelder reiser til utlandet bør elevene tidlig gjøres oppmerksom på at de trenger 

å følge krav satt av de landene som de reiser til. Dette er kjente problemstillinger for skoler som er 

vant med å reise, men som for kommende skoleår fort vil gjelde for svært mange land. 

Dersom dere har aktuelle saker dere tenker kan være viktig for mange så ta gjerne kontakt.  

Hilsen 

 

Angelina Christiansen          Andreas Melberg            Dorte Birch             Anne Tingelstad Wøien            
Generalsekretær, FHF          Daglig leder, NKF/IKF     Daglig leder, IF       Daglig leder, FHSR 
 
 
Smittestoppapp 
https://www.helsenorge.no/smittestopp/#last-ned-smittestopp 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gjester-i-hjemmet-og-avstand
https://www.helsenorge.no/smittestopp/#last-ned-smittestopp

