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Fra høsten gjelder alminnelige krav til dokumentasjon av fravær 

Vedlagt er brev fra Kunnskapsdepartementet om at folkehøgskolene fra høsten av skal dokumentere 
og føre fravær på alminnelige måte igjen - se skriv fra Utdanningsdirektoratet av 29. oktober 2007 
under fanen «Folkehøgskolen fra A til Å» på Folkehøgskolerådets hjemmeside. Unntakene som kom i 
forbindelse med korona-pandemien er derfor ikke lenger gjeldende.  

Punkt 4. om «Fravær og tilleggspoeng» (Udir 2007):  
Elever som skal ha tre tilleggspoeng (to fra og med studieåret 2009/2010) ved opptak til høyere 
utdanning, må gjennomføre et fullt folkehøgskoleår på 33 uker. 

Alt fravær skal føres på vitnemålet og oppgis i dager og enkelttimer. 1 dag er lik 6 timer. Timene 
gjøres om til dager når prosenten regnes ut. 10 % fravær er lik 19 dager. For elever på halvårskurs er 
10 % fravær lik 9,5 dager. Årsak til fravær kan kreves påført vitnemålet. Eleven har selv ansvar for å 
dokumentere årsaken til fraværet: 

Begrenset oppad til 15 dager i skoleåret regnes følgende ikke som fravær, men bør søkes 
kompensert ved elevens egeninnsats tilrettelagt av skolen: 

• arbeid på regionalt plan eller landsplan som tillitsvalgt i landsdekkende organisasjoner
• dokumenterte lovpålagte oppmøter
• dokumentert langvarig eller kronisk sykdom
• organisert hjelpearbeid i krisesituasjoner
• inntil to dager ved religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre religiøse
trossamfunn enn Den norske kirke
• annet spesielt fravær godkjent av rektor

Organisert eller selvstendig studiearbeid, herunder skoleadministrative gjøremål etter avtale med 
rektor, regnes ikke som fravær. 

For elever som deltar i for eksempel idrettsarrangementer på landsplan, kan skolen utarbeide egne 
retningslinjer. 

Fravær og konsekvensene av et fravær utover 10 % gjøres kjent for elevene. 90 % registrert 
elevframmøte er en forutsetning for a få 3 tilleggspoeng (to fra og med studieåret 2009/2010) ved 
opptak til høyere utdanning. 

Med hilsen Folkehøgskolerådet, 

Einar Opsvik /s/ Anne Tingelstad Wøien /s/ 
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Dokumentasjon av fravær for elever i folkehøyskole fra høsten 2022 

 

Departementet viser til tidligere brev om dokumentasjon av fravær for elever i folkehøyskole 

under covid-19, sist brev av 5. november 2021.  

 

Departementet har nå besluttet at de alminnelige kravene til dokumentasjon av fravær av 

helsegrunner i folkehøyskolen skal gjelde fra oppstart av skoleåret 2022/2023.  

 

Med hilsen 

 

 

Trude Wessel Eide (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Roger Spidsberg 

fagdirektør 
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