
 

Informasjonsbrev 1 -2021 

Til medlemsorganisasjonene i Studieforbundet Folkeuniversitetet 

Først av alt: Godt nytt år!   

Vi håper det etter hvert blir mer normale tilstander, selv om bestemmelsene for de første 

14 dagene legger begrensninger på kurs- og studievirksomheten.  Vi er glade for at  

 

Kunnskapsdepartementet har forlenget unntaket når det gjelder 

digital undervisning fram til 1. juli 2021:  

Departementet har i dag besluttet at det gis unntak etter § 16 fra forskrift om 

studieforbund godkjent av Kunnskapsdepartementet § 9 andre ledd om at samlinger 

arrangert ved bruk av elektronisk kommunikasjon ikke kan overstige omfanget av antall 

kurstimer i fysiske samlinger, frem til 1. juli 2021. Kurs kan arrangeres ved ulike typer 

elektroniske samlinger for å få tilskudd etter voksenopplæringsloven. Departementet vil 

understreke at kravet om samtidighet gjelder også ved elektroniske samlinger. 

Se vedlagte brev 

Nye forskrifter for studieforbund vedtatt  

Forskriftene for studieforbund i Kunnskapsdepartement et og Kulturdepartementet ble 

vedtatt like før jul, og vi er glade for at våre innspill i stor grad er blitt lyttet til.   

 Det er 14 års aldersgrense for deltakere også i studieforbundene under 

Kunnskapsdepartementet. 

   

 Et kurs må nå ha minst fire kurstimers varighet for å bli godkjent.  

 

 Forskriften har ikke innarbeidet vårt forslag om at samlinger arrangert ved bruk av 

elektronisk kommunikasjon ikke kan overstige omfanget av antall kurstimer i fysiske 

samlinger (det som nå er en unntaksbestemmelse) men vi tror dette vil være et 

tidsspørsmål og vil arbeide for at det blir permanent.  

 

 Det er krav om at et kurs må ha minimum fire deltakere og en kursleder for å utløse 

tilskudd, men det kan i spesielle tilfeller søkes dispensasjon fra minste 

deltakerantall.   

 

 Krav til at kurs skal ha en kursleder er begrunnet med at med at tilskuddsordningen 

tydelig bør rettes mot organiserte opplæringsløp ledet av en lærer eller instruktør. 

Departementet har valgt å ikke stille krav til kompetanse hos kursleder, da dette vil 

gjøre ordningen mindre fleksibel for frivillig sektor.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-12-15-2874


 

Studieforbundene under Kunnskapsdepartementet har også, spm vi tidligere har  

sendt ut melding om, også fått enn økning i samlet tilskudd.  Fordelingen mellom de  

fire studieforbundene dette gjelder  er foreløpig ikke kjent, men vi regner med at vi vil få  

et  tilsagnsbrev i  løpet av januar.  

 

Nye forskrifter og nytt navn på Studieforbundet  

Vi minner også om høringsbrevet som ble sendt ut før jul vedrørende nye forskrifter og 

navneendring på studieforbundet. Høringsfristen er først 19. mars, men vi håper vi på 

mange gode innspill til et navn som gjenspeiler virksomheten vår, og at også fylkes- og 

lokallag vil bidra! 

 

Vi ber om at dere sprer informasjonsbrevet videre til de øvrige leddene i dere 

organisasjonen, slik at alle lokale kursarrangører er kjent med unntaket når det 

gjelder digital undervisning, nye forskrifter og «navnekonkurransen».  

 

Studieforbundets fylkesutvalg  

Det er nå opprettet fylkesutvalg i samtlige fylker, og alle vil ha sitt første møte i løpet av 

januar.  Landsstyret foretok suppleringsutnevnelser i sitt møte i desember.  Som kjent er 

kan alle medlemsorganisasjoner delta med ett medlem i fylkesutvalget, og mange har 

sagt at de vil stille etter hvert, men at de har vært nødt til å prioritere andre 

innsatsområder ting i 2020. 

 

Informasjonsmøte om nye forskrifter 

Vi  inviterer  til et digitalt møte i slutten av januar når det gjelder den nye forskriften.  

 

Med vennlig hilsen 

Studieforbundet Folkeuniversitetet 

 


