Oversikt over folkehøgskoler som tar inn elever under 18 år
skoleåret 2022-2023
Nb. Flere folkehøgskoler tar inn elever som fyller 18 år i løpet av høstsemesteret. Disse er ikke spesifisert i
denne listen. Ta gjerne direkte kontakt med den aktuelle folkehøgskolen med spørsmål om aldersgrense og
kriteriene for tilbud om plass.

Skoler med generell aldersgrense 16 år:
•
•

Evje Folkehøgskole
Sjøholt Folkehøgskole

SKOLE

Aldersgrense

Bakketun
folkehøgskole

18 år.

-

Tar inn 16åringer på
disse linjene

Tar inn 17åringer på
disse linjene
Teater, Musikk,
Lyd og
Kunsthåndverk

Bjerkely
folkehøgskole

18 år.

Cosplay &Foto,
Spillutvikling,
Tegneserie &
Manga

Cosplay &Foto,
Spillutvikling,
Tegneserie &
Manga

Danvik
folkehøgskole

18 år.

-

-

Fjordane
Folkehøgskule

18 år.

-

-

Folkehøgskolen
Nord-Norge

18 år.

Aktiv-friluftsliv
& botrening,
Overdrivemusikk, media
&trening,
Håndverk &
friluftsliv, Vann
& Villmark,
Klatring- Bre,
fjell & vann.

Aktiv-friluftsliv &
botrening,
Overdrivemusikk, media
&trening,
Håndverk &
friluftsliv, Vann
& Villmark,
Klatring- Bre,
fjell & vann

Kriterier ved opptak under 18 år
Hver enkelt søker vurderes /
ringes. Opptak vurderes også mot
at det Ikke er for mange elever tatt
opp på aktuell linje med behov for
ekstra oppfølging.
Vurdering av motivasjon for skolen
og den enkeltes modenhet.

Elever som fyller 18 i løpet av
høstsemesteret, og noen unntak
om de fyller 18 etter jul om de er
veldig interessert i fagene vi tilbyr
og vi har ledige plass.
Skolen kan i enkelte tilfeller ta opp
elever under 18 år,
etter en vurdering av motivasjon
og dialog med foresatte.
Egenerklæring fra foresatte på
aktiviteter som blir gjort i regi av
skolen f.eks. utenlandsturer.
Elevsamtykke på samarbeid
mellom hjem og skolen.

Folkehøgskolen 69
Grader nord

18 år.

-

«Ski og Seil» og
Hundekjøring.

Ved spesielle tilfeller kan vi ta inn
17 åringer med kriterier om at de
er selvstendige og ansvarlige

Fredly Folkehøgskole

18 år.

-

Kan vurderes
for opptak i alle
linjer.

Skolen vurderer i spesielle tilfeller
søknader til elever på
17 år på alle linjer.

Tar inn 16-

Tar inn 17-

SKOLE

Aldersgrense

Hadeland
folkehøgskole

18 år.

Haugetun
Folkehøgskole

Kriterier ved opptak under 18 år

åringer på
disse linjene

åringer på
disse linjene

18 år.

-

Alle linjer.

Helgeland
Folkehøgskole
Idrettsskolen
Numedal
Folkehøgskole

18 år.

-

-

Individuell vurdering.

18 år.

-

-

Manger
Folkehøgskule

18 år.

Alle

Alle

Molde Folkehøgskole

18 år.

-

-

Møre Folkehøgskole

18 år.

-

Alle

Vi tar inn inntil 5 elever under 18 år.
Opptaket gjøres etter samtale med
den enkelte, og baseres på
motivasjon og modenhet.
Modning og musikalsk kompetanse.
Avgrensa tal plassar, vanlegvis 2-3
elevar under 18 år.
Eleven må fylle 18 i løpet av
skoleåret.
Eleven fyller 18 år i løpet av
skoleåret.

Nordfjord
Folkehøgskule

18 år.

Alle linjer
utanom
Friluftsliv/Jakt
og fiske.

Alle linjer
utanom
Friluftsliv/Jakt
og fiske.

Oslofjord
Folkehøgskole

18 år.

-

-

Pasvik Folkehøgskole

18 år.

-

-

Skolen kan i spesielle tilfeller vurdere
å ta inn elever under 18 år

Rødde Folkehøgskole

18 år.

-

-

I hovedsak tar vi ikke inn under 18
år, men det kan skje unntak hvis det
medfølger gode grunner og vi har
plass.

Rønningen
Folkehøgskole

SKOLE

-

-

17 år.

-

Alle

Aldersgrense

Tar inn 16åringer på
disse linjene

Tar inn 17åringer på
disse linjene

Må fylle 18 før studietur i mars.
Eleven må fylle 18 år i løpet av
skoleåret. Opptak gjennom en
helhetsvurdering. Ingen kjente behov
for tilrettelegging.

Vi vurderer kvar enkelt søknad kvar
for seg. Tek eventuelt kontakt med
søkaren før vi tilbyr skuleplass
dersom søknaden gjær oss usikre på
om den det gjeld kan få eit godt år
hos oss.
Vi prioriterar 18-åringar fyrst i
opptaksprosessen, dersom vi har
ledige plassar etter alle 18-åringar
har fott tilbod om plass, vurderer vi
dei yngre søkarane ut frå kva tid dei
søkte.
Elevem fyller 18 i løpet av 2022, men
unntaksvis tar vi inn under dette hvis
f.eks. en elev fyller 18 tidlig på nyåret
eller etter individuell vurdering.

Skolen har mulighet for å ta inn et
begrenset antall 17- åringer. Aktuelle
søkere under 18 år vurderes i
henhold til motivasjon og modenhet,
og innkalles til samtale med
foreldre/foresatte før et eventuelt
tilbud gis.
Kriterier ved opptak under 18 år

Solborg
Folkehøgskole

18 år.

-

-

Eleven må fylle 18 år i løpet av
skoleåret.

Sunnfjord
Folkehøgskole

18 år.

-

-

Skolen tar inn et avgrenset tall 16- og
17-åringer etter vurdering.

Sunnmøre
Folkehøgskule

18 år.

-

Torshus
Folkehøgskole

18 år.

-

-

Bare unntaksvis, hvis det er
nødvendig for å
opprettholde en god kjønnsbalanse
og for å fylle
eventuelle restplasser etter
hovedopptak.

Toten Folkehøgskole

18 år.

-

-

Unntaksvis tas yngre elever inn etter
nøye vurdering.

Trøndertun
Folkehøgskole
Valdres
Folkehøgskole

18 år

Dersom eleven blir 18 i løpet av
skuleåret, blir søkjar vurdert.

Skolen er åpen for å vurdere
søknader fra 16 og 17 åringer.

18 år.

-

-

Unntaksvis tas yngre elever inn etter
nøye vurdering om motivasjon.

Voss Folkehøgskole

18 år.

-

Mulig unntak
for 17åringer.

Svært unntaksvis og etter grundige
vurderinger mht. modenhet. Studietur
inngår i vurderingen.

Øyrekka
Folkehøgskole

18 år.

Alle linjer

Alle linjer

Unntaksvis tas yngre elever inn etter
nøye vurdering. Motivasjon og
modenhet blir vurdert ut i fra en
samtale med søker.

