Oversikt over folkehøgskoler som tar inn elever under 18 år skoleåret 2018-2019
Skole

Alder

Kriterier

Bakketun Folkehøgskole

17 år

Bjerkely folkehøgskole

16/17 år

Buskerud folkehøgskole

18 år

Eleven må fylle 18 år i løpet av første semester.

Folkehøgskolen 69˚ Nord

18 år

Skolen kan etter nøye vurdering ta inn elever under 18 år, dersom eleven oppfattes som
motivert og moden.

Fredly folkehøgskole

17 år

Etter en vurdering i april/mai tar skolen inn noen få 17-åringer på linjer med ledig
kapasitet (normalt 2-3 stykker).

Grenland folkehøgskole

17 år

Skolen tar inn 17 åringer som fyller 18 i 2018.

Hardanger folkehøgskule

17 år

Elevene skal være svært motiverte og ha god kjennskap til linjefaget. Skolen tar inn 17
åringer på linjene Idrett, Friluft, Hund og Hest.

Høgtun folkehøgskole

18 år

Kun opptak av 17 åringer ved spesialtilfeller.

Karmøy folkehøgskule

16/17 år

Skolen tar inn et begrenset antall 16-17 åringer etter personlig vurdering, dialog med
foresatte og/eller at eleven fyller 18 pår i løpet av skoleåret.

Lundheim Folkehøgskole

16/17 år

Skolen tar inn et begrenset antall 16-17 åringer basert på modenhet og fremmøte.

Manger folkehøgskule

16/17 år

Kun et begrenset antall. Vurdering av eleven etter modenhet og faglig dyktighet.

Musikkfolkehøgskolen Viken

17 (0-5 stk) Skolen tar inn opptil 5 elever på 17 år, etter et intervju med eleven på skolen.

Nordmøre folkehøgskule

17 år

Unntaksvis tar skolen inn 17 åringer. 2-4 stk. per kull.

Peder Morset folkehøgskole

18 år

Skolen har en aldersgrense på 18 år, men vurderer hver enkelt søker under 18. Skolens
kriterier basereer seg på slevstendigher og eventuell diagnose. Dokumentasjon vurderes.

Ringerike folkehøgskole

17 år

Må fylle 18 år i løpet av 2018.

Rønningen folkehøgskole

16/17 år

Skolen forutsetter en samtale/intervju med søker og foresatte.

Sagavoll folkehøgskole

17 år

Skolen tar inn 17-åringer (som fyller 18 år i løpet av høsten) i spesielle tilfeller, og etter
en individuell vurdering.

Skiringssal folkehøgskole

17 år

Skolen tar inn et begrenset antall 17 åringer. Eleven må fylle 18 år før 31.12.18

Solborg folkehøgskole

17 år

Må fylle 18 år i løpet av skoleåret.

Stavern folkehøgskole

17 år

Må fylle 18 år i løpet av skoleåret.

Sunnfjord folkehøgskule

16/17 år

Generell aldersgrense er 18 år. Skolen tar inn et begrenset antall 16/17-åringer etter
forespørsel og samtale med elev og foresatte

Sunnhordaland folkehøgskule

18 år

Eleven må fylle 18 år i løpet av høsten 2018

Sunnmøre folkehøgskule

17 år

Eleven må fylle 18 år i løpet av skoleåret

Torshus folkehøgskule

16-17 år

Valdres folkehøgskole

16 år

Skolen tar inn 17-åringer på linjene Musikk, Lyd, Teater og esthetics etter en
helhetsvurdering.
Skolen tar inn et begrenset anntall 16-17 åringer. Det utføres individuelle vurderinger
etter samtale med søkere og foresatte.

Individuell vurdering av eleven.

