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Invitasjon til folkehøgskoler vedrørende opplegg for elever uten 
studiekompetanse eller som ønsker å forbedre kunnskapen i enkelte fag 
 
Folkehøgskolerådet viser til tidligere informasjon hvor politikere og Kunnskapsdepartement utfordrer 
folkehøgskolene i forhold til opplegg for og med elever uten studiekompetanse eller som ønsker å forbedre 
kunnskapen i enkelte fag. 
 
I årets statsbudsjett er det satt av 175 millioner kroner til Ny GIV. Les mer om prosjektet her 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/ny-giv.html?id=632025 
 
I proposisjonen til statsbudsjettet for 2011 står det: Departementet vil òg peike på at folkehøgskolane kan spele ei rolle i 

arbeidet for å auke gjennomføringa i vidaregåande opplæring. Folkehøgskolen er ein sjølvstendig, ubunden og 

eksamensfri skole, og med sin eigenart vil dette skoleslaget kunne medverke til å motivere unge menneske til å 

gjennomføre vidaregåande opplæring. 

 

Fra politikerhold har vi fått opplyst om at det er satt av 5 millioner til dette formålet. I tillegg er det i kap 253 
Folkehøgskoler satt av 500 000 til samme formål. Disse midlene vil sikre at skoler som blir med i 
prosjektene får dekket sine utgifter. 
 
 
Fra Kunnskapsdepartementet har vi så langt fått én konkret utfordring om å sette i gang fem til ti 

utviklingsforsøk med sommerskole av en varighet på to til tre uker ved utvalgte folkehøyskoler sommeren 2011. 

Målgruppen blir de 10 prosent av elevene som er svakest presterende på 10. trinn, og formålet er å forberede disse best 

mulig på videregående opplæring. Kursene bør arrangeres ved ulike folkehøyskoler, både private og fylkeskommunale. 

Utviklingen av selve tilbudene finansieres ved utviklingsmidler utenfor den ordinære tilskuddsordningen for 

folkehøyskolene. 

På bakgrunn av erfaringene med disse forsøkene vurderes øvrige tiltak hvor folkehøyskolene involveres i Ny GIV.   

Folkehøgskolerådet foretar sonderinger mot skolene, og tar initiativ til et møte mellom arbeidsgruppen og 

representanter for de aktuelle skolene før påske. Folkehøgskolerådet foretar også en beregning av kostnadene knyttet til 

tiltaket. 

 
Folkehøgskolerådet har hatt en god dialog med politisk ledelse og ansvarlig for Ny GIV om dette prosjektet. 
De ser, som oss, at folkehøgskolen allerede tar imot et stort antall elever som får tilbake skolemotivasjonen 
etter et år på folkehøgskole, og at dette nok er vår viktigste oppgave for denne gruppen.  
Sommerkurs for 16 åringer vil likevel være et godt og viktig bidrag fra vår side.   
 
Folkehøgskolerådet er fortsatt i dialog med Kunnskapsdepartementet med tanke på opplegg for andre 
grupper elever. Vi mener at elever ved langkursene som mangler studiekompetanse og som ønsker å forbedre 
kunnskapen i enkelte fag, vil være en naturlig målgruppe og at det vil være ønskelig å sette i gang 
pilotprosjekter for disse elevene. Fagene som Kunnskapsdepartementet først og fremst peker på er 
matematikk og norsk. Det er viktig å understreke at det fra politisk hold ikke er snakk om å ta fastlagte 
pensum inn i disse oppleggene, men stimulere elevene til utvikling innen fagene. Folkehøgskolens frie 
stilling vil ikke bli berørt av disse tiltakene. 
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Folkehøgskolerådet vil be om at det etableres ei styringsgruppe for disponering av de omtalte midlene, ledet 
av Folkehøgskolerådet og med representant(er) fra Kunnskapsdepartementet.  
 
Folkehøgskolerådet ber skoler som: 

1. ønsker å lage sommeropplegg for 10. klasselever (se avsnittet ovenfor) og/eller 
2. ønsker å utvikle og gjennomføre opplegg for elever ved langkursene som mangler studiekompetanse 

og som ønsker å forbedre kunnskapen i enkelte fag og/eller 
3. har forslag til andre opplegg for de nevnte gruppene, om å lage skisser og sende de til 

Folkehøgskolerådet. 
 
 

 
Frist for å melde interesse og sende inn forslag: 4. april 2011 
 
 
 
 
 
Med hilsen for Folkehøgskolerådet 
Lars Sigve Meling /s/      Odd Arild Netland /s/ 
leder        sekretær 


