
 
 
 
 
 
Til folkehøgskolene 

Oslo, 08.12.2021 
 
Vi befinner oss igjen i den kjedelige situasjonen med nasjonale innstramminger på grunn av 
pandemien. Dette påvirker selvfølgelig også dere i folkehøgskolene. Vi opplever at dere møter ulike 
utfordringer, fra elever og ansatte med smitte, til endring av undervisningsopplegg og reiseplaner. 
Skolenes smittevernplaner er igjen aktuelle, både for dagens situasjon, og for eventuelle hendelser 
som kan oppstå resten av skoleåret.  

 
Nye pålegg og råd i samfunnet generelt  
Regjeringen kom med nye forslag til pålegg og råd tirsdag 8.12.21. Disse ga ingen nye pålegg spesifikt 
for folkehøgskolene. Et økt smittetrykk med mutante koronavirus som dominerer har imidlertid ført til 
innføring av nye sentrale og lokale tiltak for samfunnet «utenfor skolene». Vi prøver derfor sammen å 
identifisere hvordan samfunnets endringer av tiltak generelt vil påvirke skoledriften. 
Kunnskapsdepartementet ønsker tett kontakt med sektoren og vi deltok derfor i dag i møtet statsråden 
hadde med sektoren. Det skal være et nytt møte neste uke. Vi vil informere dere dersom det kommer nye 
føringer, men har dere spørsmål så ta kontakt.   
 
Vi viser for øvrig til den reviderte smitteveilederen for folkehøgskolene som ble sendt ut i august.  
Folkehøgskolenes planer står seg godt med sine lokale tilpasninger. Dere bruker i tillegg erfaringene 
dere har med smittevernstiltak, og det er fremdeles viktig å holde kontakt med lokale 
smittevernmyndigheter.  Folkehøgskolene møter fort samme problemstillinger, og erfaringsdeling er 
derfor av stor verdi. Fortsett med dette i ulike kanaler og ta gjerne kontakt med oss som da kan 
veilede felles til alle. Som samfunnet ellers står dere i en krevende øvelse der driften må tilpasses 
smittesituasjonen.  

 
Ferie og oppstart etter nyttår 
Dere har gjort svært gode vurderinger og tiltak tidligere når elevene skal på ferie/hjemreise under 
pandemien. Foreløpig er det uklart hvor strenge tiltak dere trenger å bruke i etterkant av nyttår. Det 
kan bli aktuelt for skoler å hente frem planer som ble brukt ved hjemreiser i fjor. Både når det gjelder 
kreative transportmuligheter som reduserer smitterisiko, og innslusning etter ferie. 
  
Folkehøgskole er tilstedeværelse 
Når det gjelder digital oppfølging av elevene i folkehøgskolen mener vi dette kun er en nødløsning. 
Digital undervisning opplever elevene som svært lite tilfredsstillende. Det rimer også dårlig med 
folkehøgskolens pedagogikk og metode. Dette kjenner vi godt til fra våren 2020. Vi mener digital 
undervisning bør unngås. Det er en tilnærming vi har stått for, og en linje vi jobber etter, også i 
eventuelt krevende smittesituasjoner fremover.  

 
Heia folkehøgskolen i pandemien 
Både dere og vi kjenner sikkert på at pandemien «burde vært over» nå. Mange opplever situasjonen 
som krevende. Pusterommet som vi på mange måter har hatt i høst har gjort godt. Dere vet det godt, 
men vi har likevel et stort behov for å si at dere gjør en uvurderlig jobb. Dere har en spennende jobb 
og elevene trenger dere, ikke minst i en periode med pandemi. Vi heier på dere og er stolt av 
hvordan dere stadig tilpasser dere situasjonen. 
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