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Flyktninger/asylsøkere på folkehøgskoler i 2016 
 
Folkehøgskolerådet har de siste dagene hatt en tett dialog med Kunnskapsdepartementet om 
flyktninger/asylsøkere som elever ved folkehøgskolene. Samtalene har vært svært positive og vi er blitt møtt 
med respekt for skoleslaget og for villigheten til å bli med på dugnaden. 
 
Torsdag 10. desember la vi fram våre tall (se nedenfor) for ei gruppe fra KD. I dag, fredag blir vi bedt om å 
antyde et samlet tall for hvor mange flyktninger/asylsøkere skolene kan ta inn fra januar 2016. Tallene blir vi 
bedt om å levere på mandag 14. og tirsdag 15. desember innkaller statsråd Torbjørn Røe Isaksen til et møte 
om saken. Statsråden viser spesiell interesse for folkehøgskolene i denne saken og har lagt merke til vårt 
konstruktive arbeid i høst. 
 
Vi har tidligere i høst hatt en undersøkelse hvor skolene har respondert på spørsmål vedrørende 
flyktninger/asylsøkere som elever ved folkehøgskoler. 
 
Nå ber vi skolene respondere på hvor mange dere kan ta inn fra januar og ut skoleåret og da med 
utgangspunkt i tallene nedenfor. 
 
Vi er kjent med at mange skoler er fulle, men vi oppfordrer alle skolene til å bli med på dugnaden! 
3-4 elever på hver skole vil gi et sterkt signal til omverden om at folkehøgskolene er å regne med. 
 
En rektor sa i en samtale med oss i går: «Vi har full skole, men nå går jeg til elevene og ber de bli med på 
dugnaden og finne plass på vår skole til fire elever.»  
 

 
Forutsetninger: 

1. Elevene gis oppholdstillatelse til å gjennomføre skoleåret. 

1.1.1 For våren, midlertidig oppholdstillatelse. 

1.1.2 Fra høsten 2016 prioriteres de som har fått oppholdstillatelse. 

 

2. Kommune står bak, alternativt et mottak, men da med f.eks. medisinsk/helseansvar hos 

skolekommunen. Ansvaret for elevene utenom skoletid påhviler sendekommunen. 

 

3. Unge asylsøkere/flyktninger ca. 18-20 år. 

 

4. Mindreårige asylsøkere/flyktninger 16-18 år, men helst 17-18 år. 

 

5. God innføring i hva de sier ja til, dvs. at de må vite hva folkehøgskole er. 
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Økonomi 
Undervisning 
Nedenfor følger innspill fra Folkehøgskolerådet til Kunnskapsdepartementet over kostnader til opphold for 

én elev. Kunnskapsdepartementet har lansert en modell hvor elevene ikke teller i framtidig elevtallsgrunnlag 

for tilskudd, men at undervisningsdelen betales ut som en engangssum. For å regne ut hva skolene bør 

få/elev har vi tatt utgangspunkt i liten s for 2016 som er 35 058,9476 (vår utregning) og multiplisert med 2,4 

for alle (uavhengig av under eller over 75 elever). Vi har også kostnadsjustert tallet for tre år framover og 

kommet fram til et tilskudd per elev til undervisning på 84 141 kroner. Beløpet tilsvarer det skolene ville fått 

samlet over tre år for én elev. 

Vi har også presisert for KD at dersom det kreves norskopplæring for alle, må få elever utløse et større beløp 

enn det som ligger inne i de 84 141 kronene. 

 

Opphold, kost og losji og utgifter som påløper elevene utenom undervisningstilskuddet 
Folkehøgskolerådet har tatt utgangspunkt i et gjennomsnittstall fra skolene på rundt 100 000 kroner. 

Flyktninger/asylsøkere har ikke anledning til å reise utenlands, vi har derfor trukket fra kostnadene til dette 

og kommer fram til 94 009 kroner. Til dette beløpet har vi lagt til 10 850 kroner til uspesifiserte utgifter. 

Summen for denne posten blir 104 859 kroner. 

 

Til sammen for begge hovedpostene blir det per elev 189 000 kroner for et folkehøgskoleår (9 måneder) eller 

21 000 kroner per måned.  

Undervisning                84 141  
Kost og losji - dobbeltrom                66 701  
Felleskostnader                  8 814  
Linje og valgfag                18 494  
Fellesturer                 -    
Overhead                10 850  
Sum totalt              189 000 /år eller 21 000/måned 

      
 
 

Vi ber alle skolene svare på følgende spørsmål innen mandag 14. desember kl. 15: 
 

1. Blir skolen med på dugnaden om å få unge/mindreårige flyktninger ut fra mottakene og gir rom for 
3-4 elevplasser på vår folkehøgskole fra januar og ut skoleåret?  

2. Tar skolen evt. flere, hvor mange? 
 
Send svaret til fhsr@folkehogskole.no 
 
Med hilsen for Folkehøgskolerådet 
 
Edgar Fredriksen /s/   Øyvind Brandt /s/   Odd Arild Netland /s/ 
-leder-     -nestleder-    -sekretær- 


