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FRAVÆR OG OMGJØRING AV UTDANNINGSLÅN TIL
STIPEND FOR FOLKEHØGSKOLEELEVER
Folkehøgskolerådet har det siste halvåret vært i dialog med Kunnskapsdepartementet når det gjelder
fravær og omgjøring av utdanningslån til stipend for folkehøgskoleelever.
Bakgrunnen er at Lånekassen ikke ville godkjenne en elev for lån og stipend på grunn av for høyt
fravær.
Folkehøgskolerådet tok prinsippene i saken opp med departementet og vedlagt følger KDs svar i sin
helhet. Svaret er en tydeliggjøring av punkt 5 (Rapportering av gjennomført folkehøgskolekurs til
Statens lånekasse for utdanning) i skriv fra Utdanningsdirektoratet av 29. oktober 2007
(Informasjon om vitnemål, fravær, tilleggspoeng og rapportering til Statens lånekasse for
utdanning for folkehøgskoleår på 33 uker).
Utdanningsdirektoratet vil i løpet av sommeren komme med nytt skriv til skolene om saken.
Folkehøgskolerådet vil på bakgrunn av brevet fra KD uttale følgende:
• Regelverket skal gjelde fra og med skoleåret 2017-2018.
• Skolene må gjøre kommende elver kjent med det nye regelverket.
• Folkehøgskolene godkjenner året overfor Lånekassen som tidligere via NAVI-rapport, men
nå ut i fra det nye regelverket.
• I det nye regelverket er det et tydelig skille mellom udokumentert og dokumentert fravær.
- Udokumentert fravær kan fra og med 2017/18 ikke overstige 15 prosent (til vanlig 10
prosent) uten at det får konsekvenser for omgjøringen av lån til stipend.
- Dokumentert fravær, i følge listen, får ikke denne konsekvensen.
• Selvstendig studiearbeid som er avtalt med skolen regnes ikke som fravær.
• Egne regler gjelder for elever med funksjonshemming, sykdom eller fødsel.
Folkehøgskolerådet ber skoler som har spørsmål om det nye regelverket om å ta disse opp med
Folkehøgskolerådet – ikke med Kunnskapsdepartement, Utdanningsdirektorat eller Lånekasse.
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Fravær og omgjøring av utdanningslån til stipend for elever i
folkehøyskole
Kunnskapsdepartementet viser til henvendelser fra Folkehøgskolerådet angående vilkår for
omgjøring av utdanningslån til stipend for elever i folkehøyskole, senest ved e-post av 31.
mars 2017. Vi viser også til møte i departementet 4. april 2017 der Folkehøgskolerådet
informerte om sitt syn på saken.
Elever ved folkehøyskole får støtte etter tredje del i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte.
Hele støttebeløpet gis som lån, og inntil 40 prosent av lånet gjøres om til utdanningsstipend
ved fullført utdanning. For søkere i eksamensfri utdanning er vilkåret for slik omgjøring at
utdanningen er fullført, se forskriften § 27-1 tredje ledd. Folkehøyskole er slik eksamensfri
utdanning, og skolen må rapportere skoleåret til Lånekassen som fullført for at eleven skal få
omgjøringen av lån til stipend.
Spørsmålet i saken er hva som skal anses som et fullført folkehøyskoleår som gir rett til
omgjøring av lån til utdanningsstipend hos Lånekassen. I andre former for utdanning og
opplæring gis omgjøringen etter bestått eksamen. Når eksamen er bestått, er de
underliggende kravene for dette også oppfylt, for eksempel regler om fremmøte.
Kunnskapsdepartementet mener at det for eksamensfri utdanning må stilles krav til elevens
fremmøte for at skoleåret skal regnes som fullført i utdanningsstøtteordningens forstand.
Departementets oppfatning er at det har vært stilt slike krav også tidligere.
Henvendelsen fra Folkehøgskolerådet viser at det er nødvendig med en avklaring av hvilke
krav som stilles for at folkehøyskoleåret skal anses som fullført etter forskrift om tildeling av
utdanningsstøtte.
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På denne bakgrunn bestemmer Kunnskapsdepartementet at følgende vilkår skal gjelde fra
og med skoleåret 2017-2018:


Hvis en elev har mer enn 10 prosent udokumentert fravær i løpet av skoleåret, vil han
eller hun som hovedregel ikke ha rett til omgjøring av lån til utdanningsstipend på
grunnlag av fullført opplæring.



Hvis eleven har mellom 10 og 15 prosent udokumentert fravær og fraværsårsaken
eller elevens utvikling gjennom skoleåret gjør det klart urimelig at eleven ikke skal
regnes for å ha fullført skoleåret, kan rektor bestemme at han eller hun likevel skal
regnes for å ha fullført folkehøyskoleåret i utdanningsstøtteregelverkets forstand.



Hvis en elev har mer enn 15 prosent udokumentert fravær, anses ikke
folkehøyskoleåret som fullført i utdanningsstøtteregelverkets forstand.



Ved fravær over 10 prosent, kan eleven anses å ha fullført folkehøyskoleåret dersom
han/hun kan dokumentere at fraværet skyldes:
o helse- og velferdsgrunner
o arbeid som tillitsvalgt
o politisk arbeid
o hjelpearbeid
o lovpålagt oppmøte
o representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå, f.eks. idrett
eller kultur (jf. § 3-47 femte ledd a til f)
o fravær på inntil to dager til religiøse høytider utenom Den norske kirke.



Selvstendig studiearbeid som er avtalt med skolen regnes ikke som fravær.

Kunnskapsdepartementet vil også vise til at forskrift om tildeling av utdanningsstøtte også
inneholder regler som skal ivareta elever og studenter som av særlige årsaker ikke har vært i
stand til å gjennomføre utdanningen på normert tid. Elever som har blitt forsinket på grunn av
funksjonshemming, sykdom eller fødsel, kan få lån omgjort til stipend til tross for manglende
faglige resultater. Disse unntaksreglene gjelder også for elever ved folkehøyskoler, slik at en
elev som av slike årsaker ikke har fullført året, likevel kan få omgjort lån til stipend.
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