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Koronautbruddet – Ny informasjon fra regjeringen 
 

Regjeringen har i dag annonsert at alle landets skoler skal stenges med virkning fra kl 18 i dag, 

12.03.20. Nedstengningen omfatter også skoledriften ved samtlige folkehøgskoler. Stengningen 

gjelder foreløpig til 26.03.20 

 

Dette innebærer at skolene ikke lenger trenger kommunehelsetjenestens vurdering rundt det å stenge 

skolen og at alle elever kan sendes hjem.  

 

Vi er samtidig av Kunnskapsdepartementet oppfordret til å be rektorene tenke gjennom i hvor stor 

grad det er tvingende nødvendig å sende samtlige elever ut av internatene. Vi oppfordres til å bruke 

“sunn fornuft”, hvilket i denne sammenhengen innebærer at man må vurdere konsekvensene for 

elevene som man sender hjem. Dette kan for eksempel være at hjemkommunen ikke kan ta imot sine 

egne borgere som følge av Koronautbruddet, - eller at eleven ikke har noe hjem å reise til. Derfor bør 

rektor åpne opp muligheten for at elever som ikke kan reise hjem, faktisk har best av å bli værende. 

Dette kan også være et grep for å hindre viruset å spre seg, som er regjeringens hovedformål med de 

strenge restriksjonene. 

 

Vi minner fortsatt om ivaretakelse av elevene. De er fortsatt skolens elever. I den grad skolen 

organiserer hjemsending, for eksempel i form av kollektivreiser, oppfordrer vi til “omsorgsfull 

hjemsendelse”. 

 

Når vi nå er i den situasjon at vi har pålegg fra nasjonale myndigheter, kan vi også informere om to 

konsekvenser det har rådet usikkerhet rundt inntil nå: 

 

1) Statstilskuddet vil ikke avkortes som følge av at vi stenger ned skoledriften. 

2) Nedstengingsperioden skal ikke registreres som fravær på elevene. 

 

Vi har på det nåværende tidspunkt intet annet nytt å melde vedrørende konsekvenser for skolene. Så 

snart vi har bragt til veie ny informasjon som påvirker konsekvenser av skolenedstengningen, vil vi 

komme tilbake med nye rundskriv.  

 

Se ellers r-skr 06/20, sendt ut tidligere i dag.  

 

 

 

Med hilsen for Folkehøgskolerådet 

 

 

Gunnar Birkeland /s/  Live Hokstad /s/ 

leder  nestleder 

 

 


