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Informasjon til friskoler og skoler godkjent etter voksenopplæringsloven
kap. 4 i forbindelse med koronaviruset
For å hindre spredning av Covid 19 (koronaviruset) har Helsedirektoratet vedtatt å stenge
barnehager, skoler, SFO'er og utdanningsinstitusjoner fra torsdag 12. mars 2020 til og med
torsdag 26. mars 2020. Stengningsvedtaket omfatter også skoler godkjent etter friskoleloven
og voksenopplæringsloven kap. 4. Tiltakene kan bli forlenget.
Risikoen for økt spredning av koronavirus innebærer at Norge settes på en stor prøve, og
regjeringen har iverksatt en rekke tiltak. Tiltakene er de sterkeste og mest inngripende i
fredstid, og de kommer til å ha stor påvirkning på vår personlige frihet og hvordan
samfunnslivet fungerer.
Helsedirektoratets vedtak innebærer at all undervisning hvor elevene er fysisk til stede,
stoppes. Vi viser også til rådene fra Helsedirektoratet om at ansatte bør arbeide hjemmefra.
Undervisning i stengningsperioden
Departementet legger til grunn at skolene i stengningsperioden i størst mulig grad fortsetter
undervisningen på de måtene og gjennom de kanalene som er hensiktsmessige. Skolene
må derfor strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever utfører skolearbeid
hjemme og sørge for god kommunikasjon med elever og foresatte, for eksempel via digitale
læringsplattformer. Departementet legger til grunn at friskoleloven § 1-2 tredje ledd, som
fastsetter at loven ikke åpner for fjernundervisning, ikke er hinder for bruk av
fjernundervisning i denne situasjonen.
Departementet forventer dermed at skolene i denne perioden i størst mulig grad gir elevene
en opplæring som i omfang og innhold svarer til det tilbudet som normalt gis elevene. Det er
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en målsetting at elevene i så stor grad som mulig kan ha normal progresjon og normalt
læringsutbytte også i den perioden skolene fysisk er stengt. Dette vil kreve fleksibilitet både
fra skolene og elevene sin side.
Tilskudd og skolepenger under stengningen
Gitt ovenstående forutsetninger vil departementet opprettholde statstilskuddet til skoler
godkjent etter friskoleloven og voksenopplæringsloven kap. 4 i den perioden skolene er
stengt med basis i Helsedirektoratets vedtak. Departementet vil understreke at selv om
friskolene ikke vil kunne gi elevene et opplæringstilbud som fullt ut er i samsvar med
friskoleloven når skolene er stengt, har skoleeierne likevel et ansvar for at elevene får
opplæring. De må derfor strekke seg så langt som mulig og legge til rette for at elever kan få
utført skolearbeid hjemme. Ansvaret gjelder også for andre rettigheter en del elever har,
f.eks. vedtak om særskilt språkopplæring og spesialundervisning. Også andre tilskudd skal
derfor utbetales som normalt.
Friskoleloven og voksenopplæringsloven kap. 4 fastsetter grenser for hvor mye skolepenger
det er adgang til å kreve. Utover dette reguleres skolepengene ved avtale mellom den
enkelte elev og skole, og avtalevilkårene følger alminnelige kontraktsrettslige prinsipper og
øvrig regelverk. Da departementet forventer at skolene vil opprettholde sine opplæringstilbud
i stengningsperioden, og tilskuddet fra staten videreføres, er departementets klare
utgangspunkt at også skolepengene kan opprettholdes i stengningsperioden.
Departementet ønsker med dette å legge til rette for at elevene ved friskoler og skoler
godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 opprettholder et opplæringstilbud i
stengningsperioden, slik at elevene i størst mulig grad sikres et normalt læringsutbytte.
Tiltakene vil også kunne bidra til at det kan unngås permitteringer ved skolene og at skolene
umiddelbart/ raskt kan gå tilbake til normal drift når perioden med stengning er over.
SFO
I forbindelse med at skoler og SFO'er er stengt, skal foreldre med barn som benytter SFOtilbudet ved friskoler få refundert foreldrebetalingen for perioden det er stengt, og staten vil
kompensere skolene for bortfallet av disse inntektene. Stengningen gjelder foreløpig i
perioden 12. mars til 26. mars. Departementet legger til grunn at foreldrebetalingen for SFO i
denne perioden allerede er innbetalt og derfor skal refunderes. Det legges opp til at
refusjonen utbetales av Utdanningsdirektoratet til skolene, og at skolene enten må refundere
foreldrene eller avkorte neste innbetaling. Dette tiltaket er blant annet for å unngå at friskoler
skal måtte foreta permitteringer av ansatte under stengningen. Dersom noen SFO'er likevel
skulle permittere ansatte, vil kompensasjon bli avkortet. Departementet vil komme nærmere
tilbake til hvordan ordningen skal administreres.
Fritaket fra foreldrebetaling gjelder også foreldrebetaling for barn som av ulike grunner
mottar et tilbud i denne perioden, eksempelvis grunnet at foreldrene har nøkkelstillinger.
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Departementet forventer at foreldrene heller ikke skal belastes for kost i stengningsperioden
for SFO, da dette i hovedsak går til mat og er dermed er utgifter SFO'ene ikke har mens de
er stengt. Av samme grunn vil det heller ikke bli kompensert for bortfall av kostpenger i
stengningsperioden.
Øvrige spørsmål
Departementet er klar over at det vil oppstå også andre problemstillinger i denne
ekstraordinære situasjonen som vil kreve avklaring. Departementet takker for innspill fra
friskoleorganisasjonene i forbindelse med utarbeidelsen av dette brevet. Departementet har
viderformidlet disse til Utdanningsdirektoratet. Vi viser i denne forbindelse også til
Utdanningsdirektoratets nettside med løpende informasjon om koronaviruset og
konsekvenser for skolene:
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-omkoronaviruset/
Departementet verdsetter den innsatsen og fleksibiliteten skolene viser for å håndtere en
krevende situasjon.
Med hilsen

Lars Vasbotten (e.f.)
avdelingsdirektør
Roger Spidsberg
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi: Utdanningsdirektoratet

Side 3

