
 
 
 
 
 
Til folkehøgskolene 

Oslo, 10.05.2021 
 
 

Covid-19 – avslutning og nytt skoleår 
 
Neste skoleår 
Først og fremst, takk for jobben dere har gjort med smittevern i løpet av året! Fortsatt noen skoler 
med elever, men jobben som er langt ned er formidabel. 

Vi tror og håper på langt mindre fokus omkring smittevern neste skoleår. Samtidig må vi være i 
forkant om det skulle bli nødvendig. Vi må trygge både myndigheter og elever på at vi har gode 
smittevernplaner for kommende skoleår. 

Saker vi jobber - covid-19 
-Smittevernveilederen for folkehøgskolene. I fjor ble denne utarbeidet og utsendt i forkant av 
skoleåret. Det var en viktig brikke i arbeidet med å sikre at folkehøgskolene skulle få starte opp med 
fysisk undervisning, og den hadde som mål at skolene kunne definere egne rammer sammen med 
lokale helsemyndigheter. 
Vi vil i forkant av neste skoleår revidere veilederen, fremdeles med det for øye å hjelpe dere 
(skolene) til å lage egne smittevernplaner. Et år med koronavirus og ny kunnskap har vist oss at 
presise formuleringer i en veileder fort blir utdatert. Vårt mål er at revidert smittevernveileder skal 
peke på områder det er viktig at skolene må ta stilling til i sine egne risikovurderinger og planer.  

-Vaksinasjon av elever. I dag foregår vaksinasjon i hjemkommunen. For studenter/elever som bor 
hjemmefra etter sommeren vil vaksinasjon i hjemkommunen fort føre til mye transport. Vi prøver å 
påvirke slik at det kommer en ordning som kan minske behovet for at elevene må reise langt for 
vaksinering. 

-Synliggjøring av ekstrakostnader knyttet til covid-19. Her er det allerede hentet inn tall fra skolene 
og vi har kontakt med myndighetene om det kan kompenseres i noen form. 

Utenlandske elever og visum. UDI melder om at de ikke behandler studietillatelser fra 
utenlandselever på grunn av koronasituasjonen. Vi har lagt fram problemstillingen for KD og venter 
på en tilbakemelding på hvordan dette skal håndteres framover. Alle elever fra videregående skole til 
universitet blir behandlet på samme måte så vi forventer en løsning. Vi vil sende dere nærmere 
informasjon når denne foreligger. Se lenke til UDI sine sider om dette her: 
 https://www.udi.no/skal-soke/studier1/ 

Dersom dere har aktuelle saker dere tenker kan være viktig for mange så ta gjerne kontakt.  
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Smittestoppapp 
https://www.helsenorge.no/smittestopp/#last-ned-smittestopp 
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