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Flyktninger/asylsøkere på folkehøgskoler i 2016 – brev til kommunene og fylkene 
 
Folkehøgskolerådet viser til rundskriv 28/15 hvor vi ba om tall for hvor mange asylsøkere/flyktninger skolene kunne ta 
imot vårsemesteret 2016. Summen vi oversendte var 280 plasser. Skolenes svar er videresendt fra KD til UDI og IMDI. 
Skolenes dugnadsvilje er blitt svært godt mottatt. Vedlagt følger brev til landets kommuner og fylker hvor både 
kunnskapsministeren og integreringsministeren ber om at disse tar kontakt med folkehøgskolene for mulige elevplasser 
kommende halvår. VV 
 
Våre forutsetninger som ble presentert for kunnskapsdepartementet var: 

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. 

 
Oppsettet departementene går ut med har understreket at de som får tilbud om et halvt år på en folkehøgskole skal ha 

oppholdstillatelse. Helseansvaret er et offentlig anliggende. Slik det ser ut nå er behovet størst for å få elevplasser til de 

eldste av de mindreårige asylsøkerne, men vi har poengtert at de fleste skolene ønsker unge asylsøkere/flyktninger. 

Når det gjelder økonomien presenterte vi i FHSRr-skriv 28/15 følgende oppsett: 

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 

 
I løpet av prosessen er det fra myndighetene plusset på følgende per måned/elev:  

- 7 000 kroner til nødvendig utstyr og opphold i ferier i løpet av skoleåret (av dette skal rundt 1 500-2 000 kroner gå 
til utstyr til eleven). Det betyr at kommunen kan inngå en avtale med skolen om at elevene kan bli på skolen i 
vinter- og påskeferien. 

- 5 000 kroner til grunnleggende norskopplæring og 
- 1 040 i lommepenger til eleven 

Satsene er veiledende. 

Vi antar at det ikke vil skje så mye før januar. Utspillet ligger hos den enkelte kommune, men det forhindrer ikke at skolene 
selv kan ta kontakt med kommunen. 
 
Takk for dugnadsvilligheten og lykke til med rekrutteringen! 
     

Med hilsen for Folkehøgskolerådet 
 
Edgar Fredriksen /s/      Odd Arild Netland /s/ 
-leder-         -sekretær- 


