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Informasjon til folkehøgskolene i forbindelse med koronaviruset
For å stoppe videre spredning av Covid-19 (koronaviruset) har Helsedirektoratet fattet vedtak
om stenging av alle utdanningsinstitusjoner. Det inkluderer alle folkehøgskoler, og betyr at all
undervisning hvor elevene er fysisk tilstede, stoppes midlertidig.
For ansatte ved folkehøgskolene viser vi til rådene fra Helsedirektoratet om at alle som kan,
bør jobbe hjemmefra. Departementet forutsetter at folkehøgskolene til enhver tid, på lik linje
med andre utdanningsinstitusjoner, forholder seg til rådene fra Folkehelseinstituttet for å
forebygge spredning av smitte.
Kunnskapsdepartementet anbefaler alle folkehøgskoler å ha en tydelig kriseledelse i denne
situasjonen, for å sikre god håndtering av virusutbruddet for virksomheten, og for planlegging
av aktivitet fremover.
Undervisning
Departementet viser til at folkehøgskolene har stor faglig frihet, og selv fastsetter sitt
læringsprogram. Det følger av forskrift til folkehøyskoleloven § 4 at elever på langkurs skal
ha et undervisningsprogram på minst 24 timer per uke, og at undervisningsomfanget normalt
skal være minst 4 timer hver dag. En sentral bestemmelse i folkehøyskoleloven er kravet om
at elevene skal bo på internat, og at internatet skal være en integrert del av
læringsprogrammet, jf. § 2 bokstav b.
I den perioden folkehøgskolene er stengt på grunn av utbruddet av koronaviruset vil det ikke
være mulig å gi elevene et tilbud som fullt ut er i samsvar med forskrift til folkehøyskoleloven.
Departementet ber likevel folkehøgskolene tilstrebe å gi elevene et læringstilbud som så
langt det er mulig svarer til det tilbudet som normalt gis elevene. Dette kan for eksempel
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gjøres ved hjelp av nettbaserte morgensamlinger, nettbasert opplæring, telefonisk kontakt
mellom lærere og elever og oppgaveløsning.
Så lenge folkehøgskolen er stengt skal det ikke føres fravær. Skolen bør likevel oppfordre
elevene til å melde fra dersom de er syke eller av andre grunner er forhindret fra å delta i
opplæringen. Vi oppfordrer til god dialog mellom skolen og elevene.
Elevbetaling
Folkehøyskoleloven med forskrift regulerer ikke nærmere spørsmålet om egenbetaling fra
elevene. Elevbetalingen baserer seg på avtale mellom folkehøgskolen og den enkelte elev.
Denne avtalen må følge alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og øvrig regelverk. Samtidig
vil departementet peke på at vi nå er inne i en helt særegen situasjon utenfor partenes
kontroll (force majeure) som hindrer folkehøgskolen i å oppfylle sine forpliktelser etter
avtalen. Departementet legger til grunn at den enkelte folkehøgskole i dialog med elevene
bestreber seg på å finne tilfredsstillende løsninger.
Hvis det er tvil om et kontraktsvilkår er rimelig, kan berørte elever kontakte Forbrukerrådet for
veiledning.
Statstilskudd
Aktiviteten ved folkehøgskolene vil nå ikke kunne gjennomføres i tråd med forutsetningene i
tilskuddsbrevet, men siden dette er en ekstraordinær situasjon, vil tilskuddet likevel ikke
kreves tilbakebetalt.
Utdanningsstøtte
Kunnskapsdepartementet og Lånekassen samarbeider for å ivareta elevers og studenters
rettigheter og vurderer fortløpende hva som må gjøres etter hvert som situasjonen utvikler
seg. Kunnskapsdepartementet anbefaler å følge med på Lånekassens nettside for
informasjon om hvordan man kan komme i kontakt med Lånekassen og informasjon om
utbetaling av lån og stipend for elever og studenter som påvirkes av koronaviruset.
Med hilsen

Marius Seljedal (e.f.)
avdelingsdirektør
Frøya Plahte Stavem
rådgiver
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Adresseliste
Agder Folkehøgskole
Alta folkehøgskole
Ringsaker Arbeiderbevegelsens
Folkehøgskole
Bakketun Folkehøgskole
Bjerkely folkehøyskole
Buskerud Folkehøgskole
Bømlo Folkehøgskule
Danvik Folkehøgskole
Elverum folkehøgskule
Evje Folkehøgskole AS
Fana Folkehøgskule
Fjordane Folkehøgskule
Folkehøgskolen 69° Nord
Folkehøgskolen Nord-Norge
Folkehøgskolen Sørlandet
Follo Folkehøgskole
Fosen Folkehøgskole
Fredly Folkehøgskole
Grenland Folkehøgskole
Hadeland Folkehøgskole
Hallingdal Folkehøgskule
Hardanger Folkehøgskule
Harstad folkehøgskole
Haugetun Folkehøyskole
Hedmarktoppen folkehøyskole
Helgeland folkehøyskole
Holtekilen Folkehøgskole
Hurdal Verk folkehøgskole
Høgtun Folkehøgskole
Idrettsskolen Numedal Folkehøgskole
Jeløy Folkehøyskole
Jæren folkehøgskule
Karmøy Folkehøgskule
Kristiansand Folkehøyskole AS
Lofoten folkehøgskole
Lundheim folkehøgskole
Manger Folkehøgskule
Molde Folkehøgskole
Musikkfolkehøgskolen Viken
Møre Folkehøgskule
Namdals folkehøgskole
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Nansenskolen
Nordfjord folkehøgskule
Nordhordland Folkehøgskule
Nordmøre Folkehøgskule
Nordnorsk Pensjonistskole
Pasvik Folkehøgskole
Peder Morset folkehøgskole
Ringebu Folkehøgskule
Ringerike Folkehøgskole
Risøy Folkehøyskole
Romerike Folkehøgskole
Rødde Folkehøgskole
Rønningen Folkehøgskole
Sagavoll Folkehøgskole
Sandefjord folkehøyskole
Seljord Folkehøgskule
Setesdal Folkehøgskule
SKAP Kreativ Folkehøgskole
Skjeberg Folkehøyskole
Skogn Folkehøgskole
Sogndal Folkehøgskule
Solbakken folkehøgskole
Solborg Folkehøgskole
Stavern Folkehøyskole Fredtun
Stiftelsen Nestor seniorutvikling
Sund Folkehøgskole
Sunnfjord Folkehøgskule
Sunnhordland folkehøgskule
Sunnmøre Folkehøgskule
Svalbard Folkehøgskole AS
Toneheim Folkehøgskole
Torshus Folkehøgskule
Toten Folkehøgskole
Trøndertun folkehøgskole
Valdres folkehøgskule
Vefsn Folkehøgskole
Voss Folkehøgskule
Ål Folkehøyskole og kurssenter for døve
Ålesund Folkehøgskole
Åsane Folkehøgskole
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