FAQ – Korona – Sunnmøre Folkehøgskule 2020/21
Innledning
Sunnmøre Folkehøgskule opplever svært få spørsmål knyttet til covid-19. Per i dag (9. juni) har vi
heller ikke fått tilbakemelding fra en eneste elev som vil trekke plassen som følge av situasjonen.
Likevel er det grunn til å tro at mange av dere har ett eller flere spørsmål knyttet til hvordan
skoleåret kommer til å bli.
Informasjonskontoret for folkehøgskolene har fanget opp noen av de vanligste spørsmålene og laget
en fyldig oversikt. Noen av spørsmålene/svarene under gjelder generelt for alle de 8000 elevene som
skal begynne på folkehøgskoler til høsten, mens andre spørsmål/svar er omskrevet litt for å være
tilpasset Sunnmøre Folkehøgskule sin hverdag.
Vi håper du finner svar på noe av det du lurer på. Og husk: Det er bare å ta kontakt på post@sufh.no
hvis det dukker opp ting som du ønsker avklaringer på.
Generelle tiltak
Koronapandemien gjør at folkehøgskolene må tenke gjennom mye som vi før tok for gitt. Dette
arbeider vi med å løse fram mot skolestart i kontakt både med sentrale og lokale
smittevernmyndigheter.
Sunnmøre Folkehøgskule planlegger at innholdet blir så likt som mulig tidligere år. For å få det til, må
vi sannsynligvis flytte litt rundt på tidspunktene for de ulike oppleggene. Det betyr at noe av det som
vanligvis er på høstsemesteret blir flyttet til vårsemesteret – og motsatt.
Kan jeg søke folkehøgskole til høsten?
Ja, du kan søke folkehøgskole helt som vanlig. Du kan søke fram til skolestart eller til linjene og
skolene er fulle. Folkehøgskolene planlegger for oppstart i august.
Når du søker på folkehøgskole vil du ganske raskt få svar på om du får plass. Du må da velge om du
takker ja til plassen. En søknad til en folkehøgskole har ikke noe å si når det gjelder din søknad på
Samordna Opptak.
Dersom du takker ja til plassen så må du betale et gebyr på rundt 2500 kroner. Hvis du
ombestemmer deg i sommer, og sier fra til folkehøgskolen at du likevel ikke vil ta imot plassen, vil du
miste dette gebyret.
Vil det være trygt å gå på folkehøgskole til høsten, der mange unge bor tett sammen?
Beslutningen om nedstengning av folkehøgskoler gjaldt kun for skoleåret 2019/20. Folkehøgskolene
jobber nå med å lage gode planer for å minimere smitten på skolene neste skoleår. Det kan innebære
større grad av forsiktighet ved skolestart og større fokus på hygiene.
Kan elever bo på dobbeltrom?
Ja. De fleste elevene bor på dobbeltrom. Alle elevrommene på Sunnmøre Folkehøgskule har egne
bad med dusj og toalett.

Har folkehøgskolene en plan for å forebygge koronasmitte?
Ja, alle folkehøgskoler lager gode planer for å forebygge koronasmitte og for hvordan skolen vil
reagere dersom det oppstår smitte på skolen for å sikre at det ikke sprer seg. Disse planene vil bli
koordinert med lokalt helsevesen og helsemyndigheter og vil bli justert etter hvert som situasjonen
endrer seg. Detaljene er ikke klare enda, men folkehøgskolene tar Covid-19 svært alvorlig og skal
gjøre sitt beste for at neste skoleår blir et godt skoleår for alle elever.
Hvordan blir hverdagen på Sunnmøre Folkehøgskule?
Denne skolen er et tidligere hotell. Det gjør at vi er godt rustet til å ta imot en stor elevflokk. Vi har to
matsaler der hver av dem normalt sett er stor nok til hele elevflokken. Vi har også flere store
oppholdsrom, amfi og konferansesaler som gjør at vi er godt rustet til å ta imot 130 elever. Det er
også en klar fordel at elevrommene har egne bad med dusj og toalett.
De første dagene vil det kanskje være aktuelt å operere i mindre grupper, men ganske så kjapt vil
elevflokken bli sett på som ei gruppe.
Blir alle testet for korona når vi ankommer folkehøgskolen ved skolestart?
Det vil være avhengig av myndighetenes anbefaling for testing av korona i august og hvordan det
lokale helsevesen vurderer dette. Per i dag er tilbakemeldingen fra det lokale helsevesen at testing av
elever er en falsk trygghet og at det derfor ikke vil være aktuelt å teste alle nye elever.
Hva skjer hvis jeg, eller noen på folkehøgskolen min, får korona?
Folkehøgskolene holder for tiden på med å lage grundige planer for neste skoleår. En del av planen
handler om å lage egne avdelinger på skolen for dem som er smittet eller mistenkt smittet slik at ikke
resten av skolen blir smittet. Der vil du bli passet på og fulgt opp av både skolen og lokalt helsevesen.
Blir det like sosialt på folkehøgskole dette skoleåret som tidligere år?
Det kan bli noen begrensninger de første dagene på folkehøgskolen, for eksempel ved at elevene i
stor grad er sammen i mindre grupper (klassene sine). Dette for å sikre at eventuell smitte ikke sprer
seg til hele skolen.
Når folkehøgskolene er trygge på at ingen av elevene har med seg smitte inn på skolen ved skolestart
ser vi for oss at det bli et like sosialt år som andre år. Det vil være et større fokus på håndvask og
generell hygiene, det kan bli noen begrensninger i forhold til å møte folk utenfor folkehøgskolen og å
invitere gjester inn til skolen, og det kan også bli noen innskjerpinger i forhold til å melde fra dersom
man er forkjølet eller er syk ellers, slik at man kan bli testet, men ellers planlegges det for et helt
vanlig folkehøgskoleår med mye kos og sosiale arrangementer.
Blir det færre hjemreisehelger?
Noen folkehøgskoler operer med hjemreiser. Vi har ikke en slik ordning og det vil derfor ikke være et
relevant spørsmål for oss.

Dropper skolene høstferie og andre ferier?
Dette er noe av det folkehøgskolene ser på som en mulig tiltak for å senke risikoen for smitte på
skolen, men det vil praktiseres ulikt på de de enkelte folkehøgskolene. Per i dag planlegger Sunnmøre
Folkehøgskule høstferie som vanlig. Det kan imidlertid bli aktuelt å sette opp egne busser til
Oslo/Drammen og Bergen/Stavanger. Det avhenger av at mange nok ønsker å benytte seg av
tilbudet. Du trenger med andre ord ikke bestille billetter til feriene ennå. Mer info kommer ved
skolestart.
Vil det bli mulig å reise i konfirmasjon og lignende i høst?
Hvert år er det mange elever som reiser hjem til store feiringer. Akkurat i år kan skolene være litt mer
restriktive med hjemreiser for å redusere smittefaren på skolen, men reiser til viktige selskap vil trolig
kunne bli gjennomført som vanlig så lenge Regjeringens reiseråd for fritidsreiser blir fulgt.
Kan idrettslinjene trene og spille kamper neste skoleår?
Idrettslinjene jobber med gode retningslinjer for kommende skoleår. Internt på folkehøgskolene skal
det fortsatt kunne trenes som vanlig med de smitte- og hygienehensyn som ellers skal tas. Det er
også grunn til å tro at svømmehaller, treningssenter, klatrehaller etc vil være tilgjengelig på en eller
annen måte fra skolestart.
Kan musikklinja ha konserter eller forestillinger neste skoleår?
Musikklinja jobber med gode retningslinjer for kommende skoleår. Vi vil kunne ha forestillinger for
egne elever. Hvordan det vil bli med konserter og forestillinger med publikum i salen vil avhenge av
generelle regler og råd fra helsemyndighetene.
Blir det mulig å reise på studietur til utlandet neste skoleår?
Det avhenger av koronasituasjonen i verden og myndighetenes reiseråd på det tidspunktet reisen er
planlagt. Vi har allerede gått ut med at skoleturene for linjene flyttes fra høstsemesteret til
vårsemesteret. Det gjør at vi per i dag ikke har bestilt noen reiser. Ved skolestart vil dere få mer
informasjon, etter hvert som situasjonen utvikler seg. Du kan lese oppdaterte reiseråd fra
Utenriksdepartementet her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Hva skjer med reiselivslinja Global.Safari?
Elever på linja Global.Safari har flere utlandsturer. Det jobbes derfor ekstra hardt med å lage en
backup-plan for denne linja siden noe av høstens opplegg nå blir flyttet til våren. Første tur er
normalt til Midtøsten. Per i dag er trolig Israel et av de landene som nordmenn tidligst kan
gjennomføre gruppereiser til. Elever på Global.Safari-linja vil få et eget skriv der vi skisserer en rekke
ulike scenario.

Får jeg skoleturpengene tilbake hvis reisen ikke blir noe av?
Vi har per i dag ikke bestilt noen reiser til utlandet. Eventuell booking av billetter, overnatting og
opplegg vil kun skje dersom det åpnes opp for det fra sentralt hold og med gode reiseforsikringer i
bakhånd.
Linjekostnadene i betalingsplanen tar utgangspunkt i at året blir gjennomført med et normalt
innhold. Turer som eventuelt ikke blir gjennomført, vil bli refundert fra linjekostnadene. Det er kun
utgifter til et alternativt linjeopplegg i turperioden som vil bli tatt med i regnestykket.

Må jeg betale noe før jeg begynner på skolen?
Du vil få en faktura på 5000,- kr med forfall 1. august. Dette er forskuddsbetaling for deler av
linjetillegget og viser at du er klar til å starte på skolen i slutten av august. Om du av ulike årsaker
likevel ikke kan starte på skolen, vil du få tilbakebetalt dette beløpet.
Etter at du har begynt som elev vil du få utbetalt første del av støtten fra Lånekassen, dersom du har
søkt om det.

Bør jeg unngå å reise kollektivt når jeg starter på folkehøgskole?
Normalt vil folkehøgskolene anbefale bruk av kollektivtransport, men slik situasjonen er nå anbefaler
vi mer bruk av private transportmidler for å minske smitterisikoen. For enkelte vil det likevel bli
nødvendig med kollektiv transport. Vi anbefaler alle som må reise med kollektivtransport om å holde
god avstand til medreisende og å holde god håndhygiene underveis. Da senker man risikoen for å bli
smittet på vei til folkehøgskolen.

Vil foreldre/foresatte kunne være med på åpningsfesten?
Normalt er foreldre/foresatte hjertelig velkommen på åpningsfesten. I år er vi imidlertid usikre på
hva vi får til. Vi vil derfor komme tilbake med informasjon i august.

Jeg har spørsmål om neste skoleår, hvem spør jeg?
Siden det straks er sommerferie, er det enkleste og sikreste å sende epost til post@sufh.no. Denne
adressen blir fulgt opp gjennom hele sommeren. Vi vil videresende eventuelle spørsmål som bare
linjelærer kan svare på.
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