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Opptak av elever til 
skoleåret 2022/23 
 
Vi registrerer at det, akkurat nå, er en 
22% økning i antall søknader til neste 
høst og for noen linjer er det allerede 
nå flere søkere enn plasser på linjen.   
Informasjonskontorene vil minne om 
noen viktige regler og rutiner for opptak 
av elever. 
 
Opptaksstart er 1. februar 
Vi vil minne skolene om avtalen 
mellom folkehøgskolene i Norge om å 
vente med å ta opp elever til 1. februar. 
Styrene i IF og IKF har jevnlig drøftet 
opptaksprosedyrene, og det er stor 
enighet om at det er viktig å beholde 
denne ordningen, og derfor viktig at 
den praktiseres likt av alle:  

• Det presiseres overfor skolene 
at det betyr at både e-poster, 
sms’er og brev med tilbud om 
skoleplass skal sendes tidligst 
1. februar.  

• Det anbefales minst ti dagers 
svarfrist for tilbud som sendes ut 
1. februar. 

 
 
 
 
 

Dette betyr i praksis: 
• Når skolen mottar søknader før 

denne fristen, er det viktig at 
dere gir søkeren et svar om at 
søknaden er mottatt. Men her 
skal man ikke gi noe foreløpig 
løfte om plass. 

• Dere bør vise til at opptaket for 
alle folkehøgskolene starter 1. 
februar.  

• Dere bør opplyse om at han/hun 
kan vente et svar fra dere rett 
etter denne fristen. I praksis 
betyr dette at dere kan sende ut 
svar med e-poster, sms’er eller 
brev som er sendt 1. februar. 

• Styrene i IF og IKF er enige om 
å anbefale en svarfrist på minst 
ti dager, altså  
tidligst 10. februar, i 
begynnelsen av elevopptaket. 
 

Unntak:  
For disse to gruppene kan skolene 
starte opptaket tidligere:  

• Utenlandske søkere som må 
søke om oppholdstillatelse i 
Norge. 

• Elever som trenger spesielt 
tilrettelagte undervisningstilbud. 
 

  



 

 
Søkere under aldersgrense bør få 
svar så snart som mulig 
Der skoler har en aldersgrense og vil 
håndheve den konsekvent, slik at 
yngre søkere i realiteten ikke vil bli 
vurdert, bør søkerne få avslag med 
den begrunnelsen så snart som mulig. 
Ikke vent med det til etter 1. februar. 
 
Kriterier for opptak 
I forskriftene til Folkehøyskoleloven 
heter det (§ 3):  
”Eventuelle opptaksrutiner og 
opptakskriterier må gjøres kjent for 
søkerne på det aktuelle kurs.” 
Vi mener skolene må ha stor frihet til å 
formulere og anvende sine egne 
opptakskriterier. Men det er to viktige 
momenter å ta hensyn til: 

1. Skolen må ha en begrunnelse 
for de kriteriene som anvendes. 
Den må være slik at den kan 
kommuniseres, for eksempel på 
forespørsel fra direktoratet eller 
departementet, og fra søkere 
eller foresatte. Og det vil være 
viktig at begrunnelsen kan føres 
tilbake til skolens ansvar for et 
forsvarlig og godt pedagogisk 
tilbud for alle som får tilbud om 
skoleplass. 

2. Det må være tilgjengelig 
informasjon til søkerne om 
hvilke kriterier skolen vil legge til 
grunn ved opptak. Enten 
permanent, eller for eksempel 
ved stor søknad. Hvor i 
informasjons- eller 
søkeprosessen slik informasjon 
hører hjemme, kan avhenge 
noe av hvilke kriterier det er 
snakk om. 

 
 
 

 
 
På www.folkehogskole.no har vi 
opprettet et eget felt som heter Opptak 
som skolene kan fylle ut (gå til 
Skolebase – Om skolen).  
Vi anbefaler at skolene benytter denne 
muligheten til tydelig kommunikasjon 
om kriterier for opptak. 
Vi minner om at disse reglene også 
gjelder ved opptak av andreårselever / 
elevstipendiater. 
 

Opplysninger om angrerett ved 
opptak 
Skolene må samtidig med opptaket 
informere eleven om angretett og 
sende et utfylt angreskjema, enten per 
post eller e-post.  
Les mer om angrerett på 
Folkehøgskolerådets a-å: 
https://www.wis.no/fhsr . 
 
 
Lykke til med søknadsprosessen! 
 
 
 
Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for 
folkehøgskolen 
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