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Koronautbruddet – Elevbetaling i nedstengningsperioden
Folkehøgskolerådet har i ettermiddag hatt et telefonmøte der vi har diskutert utfordringer rundt Koronautbruddet.
Mange av folkehøgskolene har allerede sendt ut faktura for mars måned, i forbindelse med utbetalingene fra
Lånekassen. Vi erfarer at mange skoler får spørsmål om elevinnbetalinger i nedstengingsperioden.
Det blir stilt spørsmål om denne fakturaen som folkehøgskoleelevene har mottatt, all den tid de aller fleste av dem
ikke oppholder seg ved skolen i den perioden fakturaen omfatter. Vi anbefaler å opprettholde fakturaen, da
Lånekassen opprettholder utbetalingene så lenge elevene er elever ved våre skoler.
Folkehøgskolerådet forutsetter at alle skolene har høy bevissthet rundt alle fakturaer som presenteres for elevene,
og at elevene forstår hva de betaler for. Vi arbeider for at elevene ikke skal bli urettmessig økonomisk belastet.
Folkehøgskolerådets råd til skolene er å gi informasjon om at avregning vil finne sted når bildet av hele situasjonen
er klarere. Det er i denne sammenheng viktig å minne både seg selv og sine elever om at skolen faktisk er i drift, og
elevene har fortsatt sine rom i internatet, - selv om undervisningen nå en periode er lagt til andre plattformer enn
skolens egne lokaler.
Med referanse til FHSR-rundskriv 08/20, sendt ut i går, 13.03., minner vi rektorene om alle de økonomiske
aspektene vi har på agendaen å avklare med ulike myndighetsinstanser i løpet av uke 12, herunder en eventuell
økonomisk tiltakspakke for folkehøgskolen. Spørsmålene som krever avklaring, er svært mange og svært detaljerte.
Spørsmålene rundt elevbetaling i nedstengningsperioden er ett blant disse, og dette rundskrivet (09/20) er ment å
avhjelpe det påtrykket mange av rektorene nå opplever fra sine elever og deres pårørende.
Folkehøgskolerådet arbeider med å identifisere de forhold og tjenester som elevene bør betale for, slik at vi kan
komme med anbefalinger når situasjonen blir klarere. Det er et mål at skolene har en mest mulig lik praksis når det
gjelder elevbetalinger.
Når det gjelder spørsmålet om permittering, henviser vi også til r-skr 08/20 og minner samtidig om at rektor må
anføre en saklig begrunnelse for et permitteringsvarsel, der bortfall av inntekter og/eller økning av kostnader for
skolen synliggjøres.

Foregående rundskriv som omhandler Koronautbruddet og følger for folkehøgskolene: 06/20, 07/20 og 08/20.
Nye rundskriv vil komme etter hvert som situasjonen tilsier det.
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