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Koronautbruddet – Noen konsekvenser for folkehøgskolene 
 

En rekke folkehøgskoler henvender seg til folkehøgskolerådet og folkehøgskole-organisasjonene om 

problemstillinger knyttet til hvordan de kan hindre spredning av koronaviruset. Her er noen råd om 

hva som er viktig hvis rektor vurderer å stenge skolen, litt om mulige økonomiske konsekvenser og 

hvordan elevene best kan ivaretas. 

 

Stenging av skoler midlertidig 

Hvis dere vurderer å stenge skolen midlertidig som følge av koronaviruset, presiserer 

Utdanningsdirektoratet at denne beslutningen må tas av helsemyndighetene i kommunen. 

Folkehelseinstituttet presiserer også overfor oss 12.02.20 at lokale myndigheter har dette ansvaret. 

Rådfør dere derfor med helsemyndighetene i kommunen om eventuell stengning av skolen.  

 

Det er avgjørende at det opprettes dialog med kommunenes beredskapansvarlige, hvis det ikke 

allerede er gjort. La kommunehelsetjenesten forstå at de bør anbefaler stenging dersom skolen ønsker 

dette. 

 

Velger dere å stenge skolen, ber vi om at dere varsler oss i FHSR slik at vi kan ha en oversikt over 

situasjonen. Dersom dere kommer til at skolen må stenges og har elever som ikke kan reise hjem, må 

dere avklare med lokale helsemyndighetr hva dere gjør med disse  

 

Dersom helsemydighetene beslutter å stenge skolen, sørg for dokumentasjon. 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/.  

 

Økonomiske konsekvenser 

For at skolene skal sikre seg at det ikke får store konsekvenser knyttet til statstilskudd og lånekasse er 

det viktig å presisere at det er helsemyndighetene lokalt som må stenge skolen midlertidig. Vi har ennå 

ikke fått full informasjon om konsekvensene at at en skole eventuelt stenger selv uten at 

helsemyndighetene har pålagt stengning.  

 

Statens Lånekasse har i telefon 12.02.20 bekreftet at elevene vil få utbetalt lån som vanlig. 

Lånekassen har ennå ikke tatt stilling til hva som skjer om et skoleår blir kortere enn 33 uker. 

Folkehøgskolerådet er i dialog med Lånekassen og gjør alt vi kan for å ivareta elevenes 

interesser.https://www.lanekassen.no/nb-NO/aktuell-kundeinformasjon/stipend-og-lan/informasjon-

om-koronaviruset/ 

 

Karantene / isolasjon 

Karantene og/eller isolasjon på skolen bør skje i samråd med lokale myndigheter. Sørg for å ha åpen 

dialog, og minn kommunene på at de har en folkehøgskole i sin kommune. 

 

Ta vare på elevene 

I denne fasen er det viktig å ta vare på elevene. Kommuniser med elevene om hvordan dere vil løse 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/
https://www.lanekassen.no/nb-NO/aktuell-kundeinformasjon/stipend-og-lan/informasjon-om-koronaviruset/
https://www.lanekassen.no/nb-NO/aktuell-kundeinformasjon/stipend-og-lan/informasjon-om-koronaviruset/


utfordringene framover. Elevene bør få konkret informasjon, gjerne til faste tidspunkter. Sørg for å 

«snakke med en stemme» ovenfor elevene, slik at de ikke blir usikre fordi personalet kommuniserer 

ulikt. 

 

Mange er bekymret for egen og andres helsesituasjon. Et godt råd kan være å la de elevene som ønsker 

å reise hjem i denne perioden, få permisjon fra skolen. Rektor kan uten problemer gi elevene gyldig 

fravær i inntil 15 undervisningsdager.  

 

Informasjonskanal 

Det vil være rundskriv fra Folkehøgskolerådet som i tiden framover vil være folkehøgskolens offisielle 

informasjonskanal rundt Koronautbruddet. Det er fortsatt en del områder som er uavklarte. Vi kommer 

tilbake med mer informasjon så snart vi har den. 

 

I denne tiden vil vi minne om ansvaret for å gjøre kloke valg. Tenk på eleven, kommuniser med 

eleven, ta vare på eleven. 

 

 

 

Med hilsen for Folkehøgskolerådet 
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