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Først en takk til dere som har svart på undersøkelsen vår om forhold rundt flyktningene fra Ukraina. 
Vi har henvendt oss til Kunnskapsdepartementet for å minne dem på at folkehøgskolene gjerne vil 
være en del av myndighetenes verktøykasse ved bosetting og integrering av flyktninger. I brevet har 
vi henvist til undersøkelsen og at svært mange skoler har svart at de kan ta imot flyktninger nå og 
gjennom sommeren, og at enda flere er klare til å ta imot til høsten.  

Vi har gjort departementet oppmerksomme på at det er et stort engasjement i folkehøgskolene og at 
flere allerede er i gang med aktiviteter som innsamlingsaksjoner og andre markeringer i tillegg til 
mottak og bosetting av flyktninger. Vi har også vist til at folkehøgskolene var svært delaktige når det 
gjaldt å bosette og integrere enslige mindreårige flyktninger under flyktningkrisen i 2016. Mange 
skoler har derfor god kunnskap og erfaring med å tilrettelegge for flyktninger.    

Vi setter pris på at dere som skoler i første omgang lager avtaler med kommunene og at dere 
synliggjør overfor dem hvordan dere kan bidra til å gi de som kommer et godt tilbud. Vi har et 
mangfold i folkehøgskolene som gjør at vi kan stille med en stor variasjon og unike tilbud til de som 
kommer. Så skal folkehøgskolene først og fremst være et tilbud der unge voksne kommer inn i et 
miljø der de kan kjenne felleskap og trygghet sammen med andre på sin egen alder. Å bo på en 
folkehøgskole gjør skolen til deres hjem, og personalet og de andre elevene til deres «familie» i et 
trygt læringsmiljø.  

Vi har sendt følgende til Kunnskapsdepartementet:  

Vi ser for oss oppgavene ved mottak av ukrainske flyktninger i tre intervaller:  
1. Her og nå 
2. Gjennom sommeren – fra skoleslutt, i løpet av mai, til august 
3. Kommende skoleår 
 
Her og nå:  
1. Skolene inngår samarbeid og avtaler med sin kommune. 
2. Det legges til rette for å motta både ungdom i aldersgruppen 18-20 og eventuelt andre 

aldersgrupper skolene måtte se seg i stand til å ta imot. 
 
Gjennom sommeren:  
1. Skolene inngår samarbeid og avtaler med sin kommune.  
2. Skoler som har sommerdrift må selv vurdere om, og på hvilken måte, de har anledning til å 

bosette personer i sommer. Det vil komme an på om skolen har sommerdrift, om den kan 
holdes åpen etc. 
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Kommende skoleår: 
Forutsetninger: 
1. Elevene gis oppholdstillatelse til å gjennomføre et år på folkehøgskole. Her vil de få 

norskopplæring, samfunnsforståelse, felleskap med andre ungdommer/unge voksne og 
trygge og gode rammer for året. 

2. Skolene inngår avtale med kommunene. Kommunen må ha medisinsk/helseansvar. Ansvaret 
for elevene i ferier og gjennom sommeren påhviler også kommunen. Nærmere avtaler inngås 
mellom kommune og skole. 

3. Skolene kan ta imot unge enslige flyktninger i aldersgruppen 18-20 år.  
4. Enkelte skoler kan ta imot mindreårige flyktninger 16-18 år på folkehøgskoler som er 

tilrettelagt for denne aldersgruppen. 
5. Enkelte skoler kan ta imot voksne/familier. Det kan være skoler som har egne boliger som 

egner seg for familier, skoler som har barnehager, og/eller erfaring med å ta imot unge 
mødre som elever.  

6. De som får tilbud om et år på folkehøgskole får god innføring i hva en folkehøgskole er. 
 

Økonomi 
Det er vanskelig for Folkehøgskolerådet å beregne kostnader for sommertilbud. Vi har derfor 
fokusert på kostnader for opphold for én elev på folkehøgskole neste skoleår.  
 
Kunnskapsdepartementet lanserte i 2016 en modell hvor elevene ikke teller i framtidig 
elevtallsgrunnlag for tilskudd, men at undervisningsdelen betales ut som en engangssum. Vi mener 
dette er en klok vurdering også for denne flyktningsituasjonen.  

For å regne ut hva skolene bør få per elev har vi tatt utgangspunkt i liten s for 2022 som er 39 938,99 
kroner og multiplisert med 2,4 for alle (uavhengig av om skoler er under eller over 75 elever). Vi har 
også kostnadsjustert tallet for tre år framover og kommet fram til et tilskudd per elev til undervisning 
på 101 734 kroner. Beløpet tilsvarer det skolene ville fått samlet over tre år for én elev.  

I 2016 ble det i løpet av perioden fra myndighetenes side plusset på følgende per måned/elev: 
7 000 kroner til nødvendig utstyr og opphold i ferier i løpet av skoleåret (av dette skulle rundt 1 500- 
2 000 kroner gå til utstyr til eleven). Dette ga kommunene mulighet til å inngå en avtale med 
folkehøgskolen om at elevene kunne bli på skolen i vinter- og påskeferie. I tillegg kom 5 000 kroner til 
grunnleggende norskopplæring og 1 040 i lommepenger til eleven. 
Opphold, kost og losji og utgifter som påløper elevene utenom undervisningstilskuddet.  
 
Folkehøgskolerådet har tatt utgangspunkt i et gjennomsnittstall fra skolene på rundt 127 665 kroner 
for ett skoleår. Når det gjelder studiereiser, som går til ulike land i verden, er det usikkert hva som er 
mulig for den enkelte, og vi har derfor trukket fra kostnadene til reiser. Dersom det er mulig å delta 
på reisen, må utgifter til dette legges til det totale budsjettet. 

Vi har kommet fram til 116 873 kroner for opphold, kost og losji. Til dette beløpet har vi lagt til 
12 600 kroner til uspesifiserte utgifter. Summen for denne posten blir da 129 473 kroner. 
Til sammen for begge hovedpostene blir det per elev 231 000 kroner for et folkehøgskoleår (33 uker) 
eller 7 000 kroner per uke.  

Undervisning                  101 734  
Kost og losji - dobbeltrom               78 544  
Felleskostnader                     12 753  
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Linje og valgfag                          25 576  
Fellesturer                   -    
Overhead                     12 600  
Sum totalt                                231 207 /år - eller 7 000/uke eller 1 000/dag 
      

 

  

Til sammenligning er det bestemt at tilskudd for bosetting av enslige mindreårige flyktninger gir et 
tilskudd på 705 000 kroner per år, fra og med det året barnet fyller 17 år, og til det er 20 år. IMDI 
https://www.imdi.no/tilskudd/tilskudd-2021/tilskudd-for-enslige-mindrearige-flyktninger-med-flere/ 

 

 

 

 

Vennlig hilsen Folkehøgskolerådet 

 

 

 

Einar Opsvik /s/       Anne Tingelstad Wøien /s/ 

Leder        daglig leder 
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