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Folkehøgskolene forblir stengt resten av skoleåret 

Kunnskapsdepartementet varslet i pressemelding 7. april at folkehøgskolene skal være fysisk stengt 
for elevene resten av skoleåret.  

Pressemelding: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/gradvis-apning-av-barnehager-skoler-
fagskoler-hoyskoler-og-universiteter/id2697077/ 

Kunnskapsdepartementet har varslet at folkehøgskolene i løpet av 8. april vil motta et skriv med noe 
mer informasjon enn det som fremkommer av pressemeldingen.  

Folkehøgskolerådet tar regjeringens avgjørelse til etterretning. Vi hadde i det lengste håpet at 
skolene kunne åpne før skoleåret er slutt. Nå må vi sammen brette opp ermene, motivere og legge til 
rette for at innspurten likevel blir så god som mulig for elevene, ansatte og andre som er berørt.  

Resten av skoleåret 

På bakgrunn av det vi vet pr. nå anbefaler Folkehøgskolerådet følgende om resten av skoleåret: 

• Folkehøgskoleåret slutter når det opprinnelig var planlagt at det skulle avsluttes. Skolene driver
alternativ undervisning i tråd med tidligere føringer fra Kunnskapsdepartementet, slik at elevene
til sammen får 33 uker og samtidig en god avslutning på folkehøgskoleåret.
Folkehøgskoleorganisasjonene (FHF,  NKF, IF og IKF) jobber i fellesskap med ulike
undervisningsopplegg og aktiviteter som kan være til inspirasjon i en ny og utfordrende digital
undervisningshverdag.  Folkehøgskolerådet er imponert over alle de gode initiativene, ideene og
eksemplene som har kommet de siste ukene. Nå er vårt felles mål å gi elevene et best mulig
tilbud og opplevelse av folkehøgskoleåret – situasjonen tatt i betraktning.

• Folkehøgskolerådet oppfordrer alle skoler til å planlegge en avslutning der elevene (for noen 
dager) inviteres tilbake på skolen, for å ta farvel og sammen markere at folkehøgskoleåret er 
slutt. Slik kan både elevene og skolen få en verdig, god og fortjent avslutning på et år som ble 
annerledes enn alle hadde sett for seg. En slik avslutning bør være frivillig for elevene å delta på. 
Folkehøgskolerådet vil forsøke å fremskaffe anbefalinger fra myndighetene som gjør det enklere 
for skolene å planlegge når og hvordan en slik avslutning kan gjennomføres.  Det kan være lurt at 
elevene allerede nå får beskjed om at dere planlegger en slik avslutning, men at det ikke er mulig 
å fastsette eksakt dato på nåværende tidspunkt, da dette gjøres i tråd med råd fra 
helsemyndighetene.

• Det må utarbeides rutiner for å pakke ned/hente eiendeler som elevene har igjen på skolen. 
Folkehøgskolerådet vil etter påske komme tilbake med anbefalinger på hvordan dette kan 
gjennomføres.
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Godkjenning av elevenes skoleår 
Elevene får godkjent skoleåret etter følgende prinsipper: 

✓ Folkehøgskoleåret er på 33 uker, det tilbys alternativt opplegg i ukene skolen er fysisk 
stengt 

✓ Normale prinsipper (etter lov/forskrift/retningslinjer) for deltakelse/fravær gjelder frem 
til skolene ble stengt. 

✓ I perioden skolen er fysisk stengt føres ikke fravær. Det forventes at elevene deltar på 
opplegget som tilbys. Det vil imidlertid ikke være mulig å ha fullstendig oversikt over 
elevenes deltakelse i denne perioden. Dette skal ikke gå utover elevenes mulighet til å få 
godkjent skoleåret (både gjennom lånekassen og kvalifisering til 2 poeng).  

Elevbetalinger 
Folkehøgskolerådet er i stadig dialog med Kunnskapsdepartementet med tanke på å få på plass en 
kompensasjons-/refusjonsordning for elevbetalinger. Vi jobber iherdig for å få en enighet og 
avklaring med departementet om en slik ordning. Vi krysser fingrene for at dett er på plass om kort 
tid.  

Budskap til elevene 
Dere kjenner deres egen elevgruppe best, og er derfor best til å vurdere hvordan dere 
kommuniserer med elevene.  Vi tror likevel det er lurt å ha fokus på følgende i formidlingen:  

• Skolen og elevene deler en skuffelse akkurat nå
• Vi skal få til en god online skole - også sosialt. Viktig å delta!
• Informasjon om at det jobbes med å lage en fin og verdig avslutning
• Informasjon om nedpakking/utflytting vil komme
• Vi vet ikke alt om den økonomiske siden, elevbetalinger etc., men vi jobber med saken
• Ta kontakt dersom noen har gode forslag/innspill til hvordan innspurten av skoleåret kan bli så god

som mulig

Se også beskjeden som i dag er lagt ut på folkehøgskolenes facebook- og instagramkontoer: 



Folkehøgskolerådet vil komme tilbake med nytt rundskriv rett over påske. 

Ønsker dere gode påskedager, om enn noe annerledes enn det vi er vant til. 

Hilsen 

Gunnar Birkeland     Christian Tynning Bjørnø 
Leder, Folkehøgskolerådet       Daglig leder, Folkehøgskolerådet 




