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Oppholdspenger 2020/21 
 

Det nærmer seg tidspunktet for vurdering av elevbetaling for skoleåret 2020/21.  

 

Folkehøgskolerådet ønsker å hjelpe skolene med dette. For å kunne gjøre det, trenger vi å vite 

hvilke satser skolene har per i dag (For skoleåret 2019/20). Dataene som samles inn, vil bli publisert 

og dermed gi skolene bedre mulighet for å komme fram til nye satser.  

 

Vi ber derfor om at dere svarer på vedlagte skjema.  

Skjemaet sendes i retur til johan@ikf.no 

 

 

 

Svarfrist: 1. juli 2019 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen for Folkehøgskolerådet 

Live Hokstad        Christian Tynning Bjørnø 

Leder         daglig leder 
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Svarskjema – oppholdspenger  - sendes i retur innen 01.07.2019. 
(Tall som skal skrives inn i skjemaer er satser for skoleåret 2019/20.) 

 

Skole: ______________________________________ 
 

1. Innmeldingspenger: kr____________ 

 

2. Kost og losji (sum for skoleåret) 

 

Dobbeltrom Enkeltrom 

Min Maks Min Maks 

    

 Mat – og bo-utgifter for skoleåret. 
(Alle måltider; overnatting i internat; lønn internat, vaktmester, kjøkkenpersonale og andre personalkostnader 

(som ikke dekkes av statstilskuddet eller annen drift.); kommunale avgifter; inventar; reparasjon; vedlikehold; 

andre anleggskostnader og avskriving/avdrag; utgifter til lys og varme (ut over det staten dekker); deler av 

kapitalkostnader (ut over det staten dekker)) 

 

3. Felleskostnader: kr____________ 
Kostnader som alle elevene betaler (eks. databruk, vaskemaskin etc). 

Felles ekskursjoner og kulturarrangementer; bøker, vasking/tørking av tøy; internett; telefonutgifter; porto; 

vaskeutgifter for fellesareal; alle informasjonskostnader (minus de som ligger i punkt 1) og andre 

fellesutgifter. 

 

4. Linjekostnader: 

Minimum: kr__________ Maksimum: kr ___________ 
Faktiske utgifter eleven skal betale for ved å være elev på den bestemte linja. 

(Materialkostnad, linjeturer, osv.) 

 

5. Skoleturer:  

Minimum: kr __________ Maksimum: kr ___________ 
Som ikke kommer under de foregående punktene. 
 

6. Andre priser 

Elever som bor 

utenom internat 

Kr:  

Utleie, døgnpris, 

vanlige kurs 

Kr:  

Utleie, døgnpris, 

enklere kurs 

Kr: Forutsetter overnatting der kursdeltaker selv vasker, rydder 

rommet, evt. overnatting på sal, eget sengetøy, hjelpe til i 

matsal. 

Gjestepris Kr: Gjestepris per elev per døgn ved innkvartering av andre 

folkehøgskoler 

Råkostpris Kr: Sats for refusjon av kostpenger til egne internatelever ved 

turer etc. per døgn. 
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