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RESULTAT PÅ UNDERSØKELSEN OM  
ORGANISERING AV ELEVINNBETALINGEN 

Vedlagt følger et oppsett av de innsamlede dataene når det gjelder elevinnbetalingen på 
folkehøgskolene.  Dataene baserer seg på innsendte tall fra skolene, jfr. FHSR r-skriv 6/15.  
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Det er ikke lett å samle så sprikende ordninger i et enkelt oppsett.
Men her prøver vi å gjengi situasjoen i fag

Kost/losji: Antall innbetalinger Skoler Mest vanlig
2 6 50 % i september og 50% i januar
5 1 20% i månedene juni, sept, nov, jan, mars
8 12 26% i sept og okt, 8% i okt, nov,des,feb, mars, april
9 35 22% i sept og jan, 8% i aug, okt, nov,des, feb, mars, apr

10 17 22% i aug, jan, 7% aug, okt, nov,des, feb, mars, apr, mai
11 2 9% fra juli til mars
12 1 21% i aug og jan, 5% i juni, juli, 6% i sept-des, feb-mai

Ikke med 1
75

Felleskost.: Antall innbetalinger Skoler Mest vanlig
1 7 100% i august
2 24 50 % i august eller september og 50% i januar
4 1 25% i månedene sept, nov, jan, mars
8 11 12,5% i månedene sept, okt, nov, des, jan, feb, mar, apr
9 20 25% i aug og jan, 7% sept, okt, nov, des, feb, mar, apr

10 10 26% i aug og jan, 6% i sept - des, feb - mai
12 1 21% i aug og jan, 5% i juni, juli, 6% i sept-des, feb-mai

Ikke med 1
75

Linjekost.: Antall innbetalinger Skoler Mest vanlig
0 2
1 4 100% i august
2 24 50 % i august eller september og 50% i januar
4 1 25% i månedene sept, nov, jan, mars
7 2 34% i august og 11% fra september t.o.m. februar

8 12
like mange som tar 12,5% fra sept - april og de som tar 23% i 
sept og jan, og 9% i okt, nov, des, feb, mars, apr 

9 15 25% i sept og jan, og 7% aug, okt-des, feb-april

10 12

like mange som tar 10% i august - mai, og de som tar          20% 
i august og januar, og 7,5% i sept, okt, nov, des, feb, mars, 
april, mai

11 1 20% i juni, juli, jan. 5% aug-des og feb-april
12 1 21% i aug og jan, 5% i juni, juli, 6% i sept-des, feb-mai

Ikke med 1
75



Skoleturer: Antall innbetalinger Skoler Mest vanlig
0 14 Ikke svart på dette
1 3 100% i august/september
2 30 Depositum i september og resten i januar
4 3 Veldig varierende
7 2 23% i aug, 13% i sept, okt, nov, des, 20% i jan, 5% i feb
8 6 20% sept og jan, 10% i okt, nov,des,feb, mars, april
9 9 18% i aug og jan, 9% i sept,okt,nov,des, feb,mars, apr

10 6 35% i aug, 17% i jan, 6% i sept, okt, nov, des, feb, mar, apr, mai
12 1 21% i aug og jan, 5% i juni, juli, 6% i sept-des, feb-mai

Ikke med 1
75

Kun 9 av skolene bruker avtale giro.
De fleste sender ut betalingsplan og ca. halvparten bruker KID.
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