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COVID19: Elevbetalinger og gjennomføring av resten av skoleåret
Elevbetalinger
Folkehøgskolerådet har i dag vært i møte med kunnskapsministeren om refusjon av elevbetalinger.
De siste ukene har det vært jevnlig dialog med Kunnskapsdepartementet om dette temaet.
Folkehøgskolerådet har oversendt tall og fakta for å belyse situasjonen. Vi har gjentatte ganger
understreket at det haster å få en avklaring på dette, da skolene står i en krevende situasjon
økonomisk og av hensyn til elevene. Dagens møte med kunnskapsministeren bidro dessverre ikke til
den avklaringen vi hadde ønsket oss. Kunnskapsministeren ville ikke på nåværende tidspunkt gi
signaler om at elevbetalingene blir kompensert «krone for krone». Hun viste til at det er for tidlig å
ha en totaloversikt over situasjonen og at de foreløpig er varsomme med å etablere særordninger for
ulike skoleslag. Men samtidig var hun opptatt av å få frem at vi skal fortsette dialogen og vi er også
utfordret til å komme med innspill til ulike løsninger som kan bøte på situasjonen for skolene og
elevene. Folkehøgskolerådet jobber nå intenst med dette. Studenter i høyere utdanning har fått
ekstra stipend gjennom lånekassen. Dette er foreløpig ikke gjeldende for folkehøgskoleelevene.
Dette er et spor vi har begynt å se på. Men vårt primære ønske er en refusjons/kompensasjonsordning mellom den enkelte skole og myndighetene.
Kunnskapsministeren viste også til de generelle ordningene og krisepakkene som er laget for å
kompensere for økonomiske tap i samfunnet. Pakkene omhandler alt fra endringer i
permitteringsreglementet til refusjon av tapte inntekter. Folkehøgskolerådet vil undersøke hvorvidt
noen av de generelle refusjonsordningene som er presentert vil være aktuell for folkehøgskolen.
Fakturering
Folkehøgskolerådet forstår at skolene er avhengig av å få inn inntektene som elevbetalingene
representerer. Vi viser samtidig til at statstilskuddet er utbetalt tidligere enn normalt, som følge av
situasjonen. På nåværende tidspunkt kan vi ikke si så mye annet enn at vi presser videre på
Kunnskapsdepartementet for å få på plass en kompensasjonsordning/refusjonsordning for
elevbetalinger. Flere skoler har utsatt fakturering i påvente av eventuelle avklaringer i dag.
Vi anbefaler skolene å avvente fakturering til over påske. Dette henger sammen med at vi 8. april vil
få en indikasjon på hvorvidt myndighetene utvider stengingen av utdanningsinstitusjoner. Vi ønsker
også å få et klarere bilde av hva som vil være en naturlig reduksjon av elevbetalingene som følge av
reduserte variable kostnader på den enkelte skole. Vi vil komme tilbake med konkrete anbefalinger
på dette. Med tanke på alle uavklarte forhold og av hensyn til berørte parter, anbefaler vi derfor at
de skolene som har økonomisk mulighet til det utsetter faktureringen til etter påske. Det kan
imidlertid være klokt å varsle elevene om dette. Det er naturlig også at dere opererer med en kortere
betalingsfrist ved en utsatt fakturering.

Resten av skoleåret
Mange har spurt om råd for håndteringen av resten av skoleåret. Ting kan forandre seg raskt og vi
ber om forståelse for at forutsetningene kan endre seg. 8. april har regjeringen varslet at det vil
komme mer informasjon om hvor lenge restriksjonene vil vare. Folkehøgskolerådet likevel komme
med følgende anbefalinger ut fra situasjonen slik den er nå:
I perioden skolene er stengt av myndighetene:
•

Elevene skal tilbys undervisning/«Folkehøgskoleaktivitet» i den perioden folkehøgskolene er
stengt (i tråd med skriv fra departementet). Det er viktig at skolene totalt sett tilbyr elevene et
skoleår tilsvarende 33 uker. Folkehøgskoleorganisasjonene vil ta initiativ til felles undervisnings/aktivitetsopplegg som kan motivere skoler og elever dersom skolene fortsatt er stengt etter
påske.

Dersom myndighetene bestemmer at folkehøgskolene er stengt resten av skoleåret:
•
•
•
•

Folkehøgskolerådet anbefaler at folkehøgskoleåret slutter når det opprinnelig var planlagt at det
skulle avsluttes.
Det må utarbeides rutiner for at elevene kan hente ting som de har igjen på skolen etc.
Skolene oppfordres til å lage virtuelle markeringer som avslutter skoleåret når det var tenkt at
det skulle avsluttes.
Alle skoler oppfordres til å planlegge en «Avslutningshelg/avslutningsdager» for elevene på
skolen når tiden (og rådene fra myndighetene) tillater det. Dette bør være frivillig for elevene å
delta på.

Dersom myndighetene bestemmer at skolene skal åpnes før skoleåret er slutt
•

Dersom stengingen av folkehøgskolene opphører etter påske, ber vi om at folkehøgskolene får 3
ekstra dager på å forberede åpningen. Det samme vil gjelde dersom stengingsvedtaket på et eller
annet tidspunkt skulle oppheves «over natta». Noen elever vil muligens trenge noe mer tid til å
komme til skolen. Det må være fleksibilitet for dette. Skolene bør vurdere om det er mulig og
hensiktsmessig å legge til rette for gode felles transportløsninger som kan bidra til å forenkle
logistikken for elevene. Elever som kommer fra utlandet, eller elever med betydelige utfordringer
med forflytting, må få muligheten til å få et unntak fra å møte på skolen. Mulig også andre
unntaksregler må lages for elevene, alt etter som når en slik avgjørelse skulle bli tatt.

Forlenge/utvide skoleåret:
•

Slik situasjonen er nå er folkehøgskolerådets generelle anbefaling at folkehøgskoleåret avsluttes
når det opprinnelig var tenkt at det skulle være ferdig. Dersom noen likevel vurderer å
forlenge/utvide skoleåret må det gjøres under forutsetning av en lokal enighet på skolen. Dersom
man vurderer en slik løsning er det viktig å tenke over hvorvidt det er realistisk å gjennomføre, i
en tid der vi ikke vet hvor lenge restriksjonene fra myndighetene vil vare.

Godkjenning av elevenes skoleår
Etter dialog med Kunnskapsdepartementet ligger følgende forståelse til grunn:

Forutsetninger for godkjenning av elevenes skoleår:
 Folkehøgskoleåret på 33 uker er gjennomført, det tilbys alternativt opplegg i
ukene skolen er fysisk stengt
 Normale prinsipper (etter lov/forskrift/retningslinjer) for deltakelse/fravær
gjelder frem til skolene ble stengt.
 I perioden skolen er fysisk stengt føres ikke fravær. Det forventes at elevene
deltar på opplegget som tilbys. Det vil imidlertid ikke være mulig å ha fullstendig
oversikt over elevenes deltakelse i denne perioden. Dette skal ikke gå utover
elevenes mulighet til å få godkjent skoleåret (både gjennom lånekassen og
kvalifisering til 2 poeng).

Selvevaluering
Etter avtale med Utdanningsdirektoratet er fristen for levering av årets selvevalueringsrapport satt til
15. juni.

Reiser

Viser til anbefalinger i rundskriv 11/20 om å grundig undersøke betingelsene for å få refusjon for
avbestilling av reiser. Dersom noen har planlagte reiser etter påske er det spesielt viktig å undersøke
dette FØR man avbestiller. UDs reiseråd gjaldt opprinnelig frem til 14. april, men er i dag utvidet til
«inntil videre». Merk at noen forsikringsselskaper og reiseselskaper opererer med egne datoer. Vi
anbefaler dere å hjelpe elevene med argumentasjon/dokumentasjon i de tilfeller der elevene selv må
be om refusjoner. Flere skoler har gode erfaringer med å utarbeide et eget skriv som elevene kan
bruke i dialog med forsikringsselskapet. Vi oppfordrer skolene til dette.

Til slutt;
Takk for en formidabel innats disse ukene. Det er krevende å stå i en slik situasjon. Vi håper de neste
dagene og ukene vil bidra til at vi får enda flere avklaringer, gode nyheter og utvikling som gjør at vi
kommer ut av dette på best mulig måte. Det er vårt fokus. Takk igjen for innsats, samarbeidsvilje,
innspill og fleksibilitet.
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