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Tolkning av spørsmål knyttet til forskrift til lov om folkehøyskoler
Vi viser til spørsmål fra skolene om ulike problemstillinger knyttet til tolkning av forskrift til
folkehøyskoleloven. Vi har vært i kontakt med Utdanningsdirektoratet for å klargjøre enkelte
spørsmål.
Følgende kurs av kortere varighet kan tilbys i folkehøgskolene:
a. kurs av kortere varighet rettet spesielt mot personer med dokumentert redusert funksjonsevne og deres
nærmeste
b. kurs av kortere varighet rettet mot innvandrerungdom dersom kursene har et klart definert
integreringsformål
c. kurs av kortere varighet rettet mot ungdom som har falt ut av skole og arbeidsliv.

1. Krav til dokumentasjon av funksjonsnedsettelse:
Enhver funksjonsnedsettelse som fører til behov for særskilt tilrettelegging på kurset skal
dokumenteres av en instans utenfor skolen, dette kravet gjelder for alle, også
døve/hørselshemmede.
2. Definisjon av «deres nærmeste» jmf. punkt a.) Kurs av kortere varighet
«Deres nærmeste» vil gjerne være person(er) med familiær tilknytning, som foreldre, søsken, men
kan også være person(er) utenfor familien som står eleven nær, for eksempel en god venn. Det er
tilstrekkelig at eleven opplyser at det er «deres nærmeste», dvs. ingen krav til dokumentasjon.
3. Definisjon av «ungdom» jmf. punkt c.) Kurs av kortere varighet
Ungdom defineres som innenfor «ungdomsretten» og gjelder ut skoleåret det året eleven fyller 24
år.
4. Telling av elever med formål om integrering eller som har falt ut av skole/arbeidsliv
På kurs av kortere varighet som retter seg mot innvandrerungdom vil i mange sammenhenger være
naturlig å inkludere andre deltakere i kursene. I slike tilfeller er det kun de som defineres som
innvandrerungdom som kan telles som elever, jmf. punkt b.) og c.) Kurs av kortere varighet.
5. Utenlandske elever
Kravet til dokumentasjon gjelder tilsvarende for utenlandske elever så lenge eleven lovlig kan tas inn
ved skolen, jfr. forskrift til lov om folkehøyskoler § 5 om utenlandske elever der det er en
begrensning om at maksimum 10 prosent av elevene ved en folkehøgskole kan være statsborgere av
land utenfor EØS-området og Nordvest-Russland.
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6. Gjennomføring av kurs av kortere varighet
Det er ikke nærmere regulert i folkehøyskoleloven eller lovens forskrift hvordan kurs av kortere
varighet kan arrangeres. Dette må avgjøres etter en avveining av ulike hensyn, eksempelvis kursets
formål og kontrollsystemer for deltagelse og registrering.
7. Seniorer på langkurs på deltid
I forskriften til folkehøyskoleloven § 3 tredje avsnitt siste setning, står det at «Hvert kurs skal være en
selvstendig enhet, organisert med egen plan og kan ikke være en del av et annet kurs eller
arrangement».
Eventuelle deltidselever må derfor følge et helt kurs med en egen fastsatt plan. Kurset kan ikke
tilpasses slik at deltidselevene får et eget opplegg ved å kun følge deler av et kurs, ved å f.eks.
tilpasse timefordelingen eller innholdet i strid med formålet bak å fjerne ordningen med kortkurs. De
tidligere kortkursene for seniorer kan derfor ikke «videreføres» som sådan. Om noen skal delta som
deltidselever, får de derfor kun fulgt deler av et ordinært kurs. Dersom de føler de får utbytte av å
følge deler av et kurs, eller følge kurs som er kortere enn 190 dager, vil det være mulig.

8. Attest/kompetansebevis og vitnemål for halvt skoleår
Helårselever som bryter skolegangen etter et halvt år får ikke vitnemål, jmf. brev fra Udir fra 2007
https://www.folkehogskole.no/fhsr/Dokumenter/fravar.pdf
Dersom en elev går 2 halvårskurs kan eleven få vitnemål bare dersom de to halvårskursene bygger på
hverandre, har en naturlig sammenheng og som til sammen utgjør en enhet på 33 uker.
Elever som kun går halvårskurs får ikke vitnemål, men skolen kan skrive en attest/kompetansebevis
e.l. som beskriver omfanget og hvilken kompetanse/kurs eleven har gjennomført. Dette beviset gir
ikke rettigheter til ekstrapoeng, stipend osv. (Forutsetter at en «halvårselev» refererer seg til en elev
som går på et halvårskurs og ikke en deltidselev (50%) på et helårskurs).
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