Kurs og Korona - informasjonsbrev uke 19
Til medlemsorganisasjonenes i Studieforbundet Folkeuniversitet

Kursaktivitet og smitteregler
Som de fleste vel har fått med seg vil NOE av kursvirksomheten i studieforbund kunne gjenåpnes
forutsatt at smittevernreglene følges. Departementet anmoder studieforbundene om i størst mulig
grad å legge til rette for at tilbud fortsatt kan skje via nett, og viderefører derfor ordningen med at
elektroniske kurs og kurs på 4 timer kan rapporteres, foreløpig fram til 1. august.
Men: Fra og med 11. mai kan studieforbund åpne for kurs for kursdeltakere som må ha
tilgang til det fysiske lærestedet for å kunne gjennomføre kurset, forutsatt at
smittevernbestemmelsene er ivaretatt.
Kurs som ble videreført på digitale plattformer etter nedstenging skal fortsette med det,
mens kurs som ble utsatt/avlyst kan altså åpnes, forutsatt at de følger reglene for smittevern.
Slik vi tolker det gjelder det også eventuelle kurs en har forsøkt å videreføre på digitale
plattformer, men der frafallet ble for stort til gjennomføring.
Disse kursene skal følge veileder for smittevern i ungdomsskolen og videregående skole . Som vi
skrev om i forrige infobrev utarbeidet Studieforbundet Folkeuniversitetet en generell veileder for
smittevern i voksenopplæring i studieforbund og sendte den til Utdanningsdirektoratet. Siden det nå
er kommet justert veileder som også omfatter våre kurs, har ikke utdanningsdirektoratet behandlet
vår veileder særskilt. Vi legger den likevel ved, sammen med forslag til sjekkliste. Den følger
smitteveilederen ovenfor, men er tilpasset. NB: Sjekkliste må tilpasses ut fra den konkrete
organiseringen.

Er det plass til kursene våre på skolene?
De fleste er avhengige av å bruke offentlige undervisningslokaler. Utfordringen er at når skolene nå
åpnes vil det trolig være behov for å utvide skoletida for å kunne gjennomføre smittevernreglene.
Kunnskapsdepartementet sendte ut informasjon 8. mai om at vi ikke kan påregne å kunne bruke
offentlige undervisningslokaler på samme måte i tida framover. Les hele brevet her
I den grad det likevel er plass til våre kurs, kan det også komme spørsmål ved kostnadene til ekstra
og forsterket renhold. Dette gjelder alle studieforbund, og vi har oversendt problemstillingen til
Voksenopplæringsforbundet. Slik vi ser det, er det skole-eier (kommunen eller fylkeskommunen)
som bør dekke disse kostnadene, ikke den enkelte skolen

Kompensasjonsordninger – gladnyhet
Som vi skrev i forrige infobrev innså Kulturministeren etter møte med Norges Musikkorps Forbund
og Korpsnett Norge at den første tiltakspakken for kultur, frivillighet og idrett ikke var til hjelp for den
typen bortfall av inntekter de har opplevd.

«Alle vi som har gått i barnetog selv som barn, eller som foreldre med barn, vet hvor viktig korpsene er.
Så regjeringen kommer til å gjøre det vi kan for å redde korpsene. Vi har nå sagt at alle som har fått
tilskudd skal få beholde tilskuddene sine selv om aktiviteten uteblir. Og så har vi også stilt til rådighet nå
600 millioner kroner som skal gå til idretten og frivilligheten, deriblant nettopp korpsene. Dersom det
viser seg at tiltakene ikke er nok, er vi beredt til å stille opp med mer» sier kulturminister Abid Raja .
Gratulerer til (blant annet) Norges Musikkorps Forbund!

Kompensasjonsordninger – ingen gladnyhet
Kunnskapsminister Asheim er dessverre ikke like forståelsesfull. På skriftlig spørsmål fra
Stortingsrepresentant Eigil Knutsen (AP) med forslag om at også foretak med næringskode
85.593 Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs bør komme innenfor ordningen, forutsatt at
de øvrige krav til kompensasjon tilfredsstilles. Kunnskapsministeren svar er å vise til


at studieforbundene kan søke midler under tiltakspakkene som er rettet mot arbeidsledige
og permittert som trenger mer utdanning og opplæring,



at det er lyst ut midler for kultur og frivillighet under Kulturdepartementets støtteordninger



at det å åpne ordningen for ikke-skattepliktige foretak og organisasjoner ville gjøre ordningen
mer komplisert

Vi er selvfølgelig skuffet over svaret, men jobber videre med saken. Vi vet at finanskomiteen har
hatt til behandling forskjellsbehandlingen mellom kommersielle opplæring og utdanningsaktører og
studieforbundene. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart den foreligger.

