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Dobbelttellende elever 

Folkehøgskolerådet sender ut dette rundskrivet for å presisere reglene om dobbelttellende elever 

(dokumentasjonskrav etc.). 

 

Folkehøgskolene har i enkelte tilfeller anledning til å telle elever to ganger (dobbelttellende elever). 

Dette gjelder elever med nedsatt funksjonsevne som har behov oppfølging utover det en normalt 

kan forvente. Dette følger av § 8 i forskriftene til Folkehøyskoleloven: 

 
Elev som på grunn av redusert funksjonsevne er avhengig av støtte og hjelp i den totale pedagogiske situasjonen, regnes som 

to elever. Skolen skal før innrapportering ha dokumentasjon for at eleven har en redusert funksjonsevne som utløser et 

særskilt tilretteleggingsbehov ved folkehøyskolen. Skolen vurderer i samarbeid med søker og pedagogisk/sosial/medisinsk 

instans utenfor skolen et tilrettelagt opplegg. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig for kontroll. De økte ressursene skal 

brukes til ulike tiltak for den det gjelder, og det skal foreligge dokumentasjon for bruken. For enkeltelever som tas opp på 

spesielle vilkår gjennom avtaler med kommuner eller Arbeids- og velferdsetaten, må en eventuell dobbelttelling oppgis til 

kommune eller Arbeids- og velferdsetaten som en del av finansieringsgrunnlaget. Skolen skal ha dokumentasjon for at dette 

er ivaretatt. 

 

Folkehøgskolerådet viser også til presiseringer i rundskriv fra Udir F-015-06: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kd/Lover_og_regler/2006/rundskriv-f-015-06/id27246 

 

Det er særlig to krav for å kunne telle en elev to ganger: 

1. Eleven må på forhånd ha et dokumentert behov for tilrettelagt opplegg. Skolen kan ikke 

alene vurdere dette. I retningslinjene står det at «Skolen vurderer i samarbeid med søker og 

pedagogisk/sosial/medisinsk instans utenfor skolen et tilrettelagt opplegg». 

Dokumentasjonen skal oppbevares på skolen for eventuell kontroll. 

 

2. Skolen må ha en reell kostnad/merarbeid med å følge opp denne eleven. 

Det er også krav om at dersom eleven har med seg finansiering fra andre kilder som kommune, Nav 

etc, så plikter skolen å oppgi dette. Det totale tilskuddet skal inngå i beregningsgrunnlaget. 

Manglende dokumentasjon kan føre til underkjent rapportering og krav om tilbakebetaling. 

Skolen kan ikke ha en økonomisk gevinst på det doble tilskuddet. Midlene skal kun gå til å 

tilrettelegge skoleåret for den konkrete eleven som har behov for den dokumenterte oppfølgingen. 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen for Folkehøgskolerådet 

 

Gunnar Birkeland Christian Tynning Bjørnø 

Leder Daglig leder 
 

 
 

Folkehøgskolerådet, Øvre Vollgate 13, 0103 Oslo 

Telefon: 926 13 292 – E-post: fhsr@folkehogskole.no - Internett: www.folkehogskole.no/fhsr 

Organisasjonsnummer 976 949 307 – Bankgironummer 8101 12 13901 

https://www.regjeringen.no/no/dokumentarkiv/stoltenberg-ii/kd/Lover_og_regler/2006/rundskriv-f-015-06/id272463/
mailto:fhsr@folkehogskole.no
http://www.folkehogskole.no/fhsr

