
 

 

 

Kurs og Korona - informasjonsbrev uke 18 

Til medlemsorganisasjonene i Studieforbundet Folkeuniversitet 

Kursaktivitet og smitteregler  

Så langt foreligger det ikke noen generell veileder for kurs i regi av studieforbund 

og/medlemsorganisasjoner. Vi har vært i kontakt med Kompetanse Norge, men de har foreløpig 

ikke tatt noe initiativ til å utvikle en generell veileder for voksenopplæring. Utdanningsdirektoratet 

har ikke uventet vært mest fokusert på skoler og barnehage. 

 

Helsedirektoratet godkjente 24. april Norsk musikkråds smittevernveileder for trygge musikkøvelser. 

Med to meters avstand og maks 30 sammen kan korps og kor osv. igjen få spill/synge sammen 

 

Studieforbundet Folkeuniversitetet sender i løpet av få dager et forslag til en generell veileder for 

smittevern i voksenopplæring i studieforbund til Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, 

Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge. Den bygger på smitteveilederen for skole, men vi 

har også lånt noen gode momenter fra Musikkrådets smittevernveileder.  

Foreløpig kan kurs starte med maks fem deltakere, en avstand på to meter mellom deltakere og at 

de til enhver tid gjeldene smittevernreglene fra Helsedirektoratet for øvrig følges.  

  

Kompensasjonsordninger  

Det er fortsatt ikke gitt tilsagn om støtte til bortfall av kursinntekter for ideelle organisasjoner (jf 

forrige informasjonsbrev, men det er en løpende dialog med ulike beslutningstakere.   

Når det gjeller tiltakspakken for kultur, frivillighet og idrett ivaretar den i liten grad 

medlemsorganisasjonene i studieforbund. Norges Musikkorps Forbund regner for eksempel med et 

bortfall på mange hundre millioner kroner på grunn av avlyste loppemarkeder, kafe under 17. mai 

arrangementer osv.   

Onsdag denne uka hadde Norges Musikkorps Forbund og Korpsnett Norge et møte med 

kulturministeren for å diskutere krisen. Kulturminister Abid Raja viser til at regjeringen allerede har 

fått på plass en tiltakspakke på én milliard kroner for kultur, frivillighet og idrett, men sier seg enig i 

at ordningen ikke treffer frivilligheten og breddeidretten optimalt: « Jeg har lyttet og sagt at vi skal 

justere ordningen for å se om vi kan treffe bedre. Derfor jobber vi med å finne enda bedre løsninger, 

og har stor tro på at vi skal få til noe de fleste kan bli fornøyde med» sier han. Les mer  

 
 

https://nmr-assets.ams3.digitaloceanspaces.com/images/Norsk-musikkrad/Smittevern-for-musikkovelser-v220420.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/stor-kompensasjonsordning-til-kultur-frivillighet-og-idrett/id2693889/
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/y326Wa/raja-varsler-krisehjelp-til-korpsene


Det blir enklere å kombinere dagpenger med permittering.  

I forrige infobrev skrev vi at vi (og mange andre) arbeidet for at regjeringen skal gi NAV en klar og 

entydig instruks om at permittere ikke skal oppleve at de risikerer å miste dagpenger dersom de 

fortsetter på kurs eller utdanning de startet på mens de var i jobb. Det er nå på plass!  

 

 «No opnar regjeringa for at det vert enklare å ta utdanning medan ein mottek dagpengar. 

 Den nye midlertidige ordninga gjer at alle som kryssar av for opplæring på meldekortet hos 

 Nav får utbetalt dagpengar som vanleg. Tidlegare måtte ein søke om å kombinere opplæring 

 med dagpengar og få dette godkjent. Med den midlertidige ordninga vil det også vere mogleg 

 for folk som frå før kombinerer jobb og utdanning å fortsette opplæringa sjølv om dei har mista 

 jobben eller blir permitterte. Dette vil ikkje gå utover dagpengeutbetalinga deira». Les mer  

 

Forslag til endringer i folkehøyskoleloven, barnehageloven og 

voksenopplæringsloven m.m. (samleproposisjon)  

Regjeringen har oversendt lovforslag til Stortinget i 29. april. Forslaget er svært likt høringsforslaget, 

men med noen endringer i tråd med innspill fra studieforbund/medlemsorganisasjoner VOFO og 

andre høringsinstanser.  Vi kommer særskilt tilbake til denne saken, men du kan lese mer om den 

her. Vi håper Stortinget får behandlet loven i vårsesjonen, det er usikkert om departementet vil 

rekke å komme med nye forskrifter før sommeren.   

Ny kompetansereform 

Regjeringen la fram Stortingsmelding 14, den lenge bebudede kompetansereformen «Lære hele 

livet» 22. april.   

Studieforbundene omtales som konstruktive bidragsytere i kompetansereformen ved at de tilbyr 
opplæring gjennom et bredt spekter av kurs som kan supplere det formelle utdanningssystemet. 

  «Regjeringen ønsker å styrke det frivillige, åpne og ubyråkratiske opplæringstilbudet i frivillig 
 sektor, i regi av blant andre studieforbundene. Studieforbundene gir et viktig bidrag til læring 
 hele livet, men regjeringen ønsker bedre effektivitet og måloppnåelse i studieforbundene enn 
 i dag.» 

Det er derimot ingen konkrete tiltak knytet til kapittelet om studieforbund, med unntak av den 

allerede foreslåtte delingen av tilskuddsordningen mellom kunnskaps- og kulturdepartementet 

Hele Stortingsmeldingen kan leses her Pressemeldingen kan leses her   

Arendalsuka 2020 er avlyst 
Det eneste arrangementet som muligens finner sted, er politikerdebatten. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklare-a-kombinere-dagpengar-med-opplaring/id2698765/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2022.04.2020&utm_content=Voksnes%20læring%20oghttps://www.regjeringen.no/no/aktuelt/enklare-a-kombinere-dagpengar-med-opplaring/id2698765/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2022.04.2020&utm_content=Voksnes%20læring%20og%20kompetanse%20og%20Aktuelt%20frå%20Kunnskapsdepartementet
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-96-l-20192020/id2699851/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2029.04.2020&utm_content=Høyere%20utdanning,%20Skole%20og%20videregående%20opplæring%20og%20Voksnes%20læring%20og%20kompetanse
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-96-l-20192020/id2699851/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2029.04.2020&utm_content=Høyere%20utdanning,%20Skole%20og%20videregående%20opplæring%20og%20Voksnes%20læring%20og%20kompetanse
https://www.regjeringen.no/no/aktuhttps:/www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-96-l-20192020/id2699851/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2029.04.2020&utm_content=Høyere%20utdanning,%20Skole%20og%20videregående%20opplæring%20og%20Voksnes%20læring%20og%20kompetanse
https://www.regjeringen.no/contentassets/afb66fbbcdfb47749f1b7007b559d145/no/pdfs/stm201920200014000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/kompetansereform/id2698709/

