Oversikt over folkehøgskoler som tar inn
elever under 18 år skoleåret 2023-2024
Informasjon nedenfor er gitt av skolene og det er anbefalt at søker tar direkte kontakt med skolen
det gjelder for mer informasjon om opptakskriterier ved den enkelte skole.
Skole

Tar inn 16Tar inn 17Generell
åringer på disse åringer på disse
Aldersgrense
linjene
linjene

Kriterier ved opptak
under 18 år

Alta Folkehøgskole

18 år

-

-

Kan ta opp noen elever
hvis de fyller 18 i løpet av
høsten

Bakketun
Folkehøgskole

18 år

-

Musikk,
Lydteknikk,
Teater, Kunst

Etter totalvurdering

Alle linjer unntatt Alle linjer unntatt
Jakt og fiske
Jakt og fiske

Det tas opp elever under
18 år hvor hver enkelt
søker vurderes særskilt i
forhold til motivasjon og
modenhet

Bjerkely
Folkehøyskole

18 år

Buskerud
Folkehøgskole

18 år

-

-

Eleven fyller 18 år i løpet
av høstsemesteret

Bømlo
Folkehøgskule

18 år

-

-

Eleven må fylle 18 i løpet
av høsten

Danvik
Folkehøgskole

18 år

-

-

Hovedsakelig at de fyller 18
år i løpet av høsten. Er det
ledig plass kan vi vurdere
opptak om de fyller 18 år i
løpet av skoleåret. Ellers
kun svært unntaksvis

Elverum
Folkehøgskule

18 år

-

-

Må fylle 18 i løpet av første
semester

Alle linjer unntatt Alle linjer unntatt
Solidaritet og
Solidaritet og
Sosialt Arbeid og Sosialt Arbeid og
Vannsport –
Vannsport –
Adventure
Adventure

Evje Folkehøgskole

16 år

Fana
Folkehøgskule

18 år

-

-

Elever som fyller 18 år i
løpet av høsten kan få
tilbud om plass

Fjordane
Folkehøgskule

18 år

-

-

Aldersgrensen er 18 år,
men yngre søkere blir også
vurdert

Skole

Tar inn 16Tar inn 17Generell
åringer på disse åringer på disse
Aldersgrense
linjene
linjene

Kriterier ved opptak
under 18 år

16 år

Vi kan
tilrettelegge på
Vann & Villmark,
flere linjer (Vann
Klatring, NordSamtykke for deltagelse av
og Villmark,
Norge på kryss
linjeaktiviteter fra foresatte
Klatring, Nordog Tvers,
Norge på Kryss
Soulsurf, Aktiv
og tvers og Aktiv,
Soulsurf)

Folkehøgskolen 69
Grader Nord

18 år

-

Vi kan ta inn Hvert tilfelle vurderes ut ifra
elever hvis de selvstendighet og tidligere
fyller 18 i løpet
erfaring/kunnskap om
av skoleåret
friluftsliv

Hadeland
Folkehøgskole

18 år

-

Hardanger
Folkehøgskule
Harstad
Folkehøgskole

Folkehøgskolen
Nord-Norge

-

Eleven må fylle 18 før
studieturene i mars

18 år

Hund, Idrett,
Cosplay,
Friluftsliv

Like kriterier for alle

18 år

Alle linjer

1- 2 elever under 18 år pr
linje, Vi vurderer ut ifra
søknad

Haugetun
Folkehøyskole

18 år

Ved noen tilfeller
dersom linjelærer
har en søker
under 18 år som
de tenker kan
passe inn i resten
av kullet tar vi inn
de under 18 år

Helgeland
Folkehøyskole

18 år

-

Idrettsskolen
Numedal
Folkehøgskole

18 år

-

Lundheim
Folkehøgskole

18 år

-

Ved noen tilfeller
dersom
linjelærer har en
Må klare seg selv i
søker under 18
folkehøyskolehverdagen,
år som de tenker
passe inn med resten av
kan passe inn i
elevene i klassen
resten av kullet
tar vi inn de
under 18 år
Kan være aktuelt
på alle linjer

Vurderes individuelt

Elever under 18 må møte til
samtale sammen med
forelder/pårørende for å
Vi tar inn noen
gjøre søker kjent med
17 åringer
skolen og for å kartlegge
motivasjonen for å gå et år
på folkehøgskole
-

Vurderes fra tilfelle til tilfelle

Manger
Folkehøgskule

18 år

Alle

Alle

Individuell vurdering av
modning og musikkfaglig
nivå.
Avgrenset antall plasser for
elever under 18 år

Molde
Folkehøgskole

18 år

-

-

Fylle 18 år i løpet av
inneværende kalenderår

Musikkfolkehøgskol
en Viken

18 år

-

Potensielt alle
linjer

Individuell vurdering og
samtale/intervju

Skole

Tar inn 16Tar inn 17Generell
åringer på disse åringer på disse
Aldersgrense
linjene
linjene

Kriterier ved opptak
under 18 år

I prinsippet alle I prinsippet har vi ikke noen
I prinsippet alle
linjer utenom
kriterier, om en er over 16
linjer utenom linja
linja
år er man velkommen til å
Friluftsliv/Jakt og
Friluftsliv/Jakt og søke på lik linje med de
fiske
fiske
som er eldre

Nordfjord
Folkehøgskule

16 år

Nordmøre
Folkehøgskule

18 år

-

-

Nordnorsk
Pensjonistskole

16 år

Vi har nedre
aldersgrense på
16 år på de fleste
av våre kortkurs

-

Nordvestlandet
Folkehøgskole

18 år

-

Friluftsliv, kreativ
og hest

Ta kontakt med skolen

Oslofjord
Folkehøgskole

18 år

-

-

Vurderer individuelt

Peder Morset
Folkehøgskole

18 år

Ringebu
Folkehøgskole

18 år

-

-

Eleven må fylle 18 år før
utgangen av skoleåret

Ringerike
Folkehøgskole

18 år

-

-

Dersom man fyller 18 år i
løpet av høsten vil vi
vurdere opptak

Risøy
Folkehøyskole

18 år

-

-

Vi tar opp søkere som fyller
18 ila. høsten

Romerike
Folkehøgskole

18 år

-

-

Eleven må fylle 18 år i
løpet av høsten

-

Dersom linjene har ledige
plasser som vi ikke får fylt
opp med 18 åringer (eller
eldre)
Må uansett fylle 18 i løpet
av skoleåret, helst før
31.12.23

Rødde
Folkehøgskole

18 år

Tar opp elever som fyller
18 i løpet av første halvår,
altså før nyttår

På alle linjer, men På alle linjer,
gjennom en
men gjennom en
helhetsvurdering helhetsvurdering

-

Rønningen
Folkehøgskole

17 år

-

Alle

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

Sagavoll
Folkehøgskole

18 år

-

-

Må fylle 18 ila første halvår
på skolen

Sandefjord
Folkehøyskole

18 år

-

-

Må fylle 18 år innen
31.12.2023

-

Eleven må fylle 18 år ila
kalenderåret (f.eks. for
nåværende skoleåret: fyller
18 år senest 31.12.2022)

Seljord
Folkehøgskule

18 år

-

Skole

Tar inn 16Tar inn 17Generell
åringer på disse åringer på disse
Aldersgrense
linjene
linjene

Kriterier ved opptak
under 18 år

Sjøholt
Folkehøgskole

16 år

Alle

Alle

SKAP Kreativ
Folkehøyskole

18 år

-

-

Må fylle 18 år året de
starter på skolen.

Skogn
Folkehøgskole

18 år

-

-

Eleven må fylle 18 i løpet
av skoleåret

Solbakken
Folkehøgskole

18 år

-

Alle

Intervju før opptak. Høy
motivasjon for faget og
folkehøgskolelivet

Stavern
Folkehøyskole

18 år

-

-

Eleven må fylle 18 år i
løpet av det skoleåret
starter

Stord
Folkehøgskole

18 år

-

-

De som fyller 18 i løpet av
2023. Altså innen utgangen
av året

Sund
Folkehøgskole

18 år

-

-

Kan ta imot elever under 18
år, såfremt de blir 18 år før
studiereise på den linjen
eleven går på

Sunnfjord
Folkehøgskule

18 år

Alle

Alle

Individuell behandling

Sunnhordland
Folkehøgskule

18 år

-

-

Elever må bli 18 år i løpet
av den høsten de starter

Sunnmøre
Folkehøgskole

18 år

-

-

Må fylle 18 år i løpet av
skoleåret

Svalbard
Folkehøgskole

18 år

-

-

Hvis eleven fyller 18 ikke
langt etter skolestart

Torshus
Folkehøgskule

17 år

-

Alle

Toten
Folkehøgskole

18 år

-

-

Trondheimsfjord
Folkehøgskole

18 år

-

Alle linjer ved
ledig kapasitet
(1-2 pr år)

Vi behandler hver enkelt
søker individuelt

Alle. Men de må Alle. Men de må
vurderes fra
vurderes fra
tilfelle til tilfelle - tilfelle til tilfelle faglig og
faglig og
modenhet
modenhet

Trøndertun
Folkehøgskole

16 år

Vefsn
Folkehøgskole

18 år

-

-

Fyller 18 i løpet av 1.
semester

Voss
Folkehøgskole

18 år

-

-

Eleven må fylle 18 år det
året hen starter på skolen
Individuell vurdering for
søkere under 18 år
At de fyller 18 år i løpet av
høsten/før nyttår

Øyrekka
Folkehøgskole

18 år

-

Etter individuell
vurdering, og
samtale med
søker og
foresatte

Åsane
Folkehøgskole

18 år

-

-

