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Till rektorer på folkhögskola 

Medlemsorganisationer, FSO, 

Länsbildningsförbund 

 

Rekommendation om att helt gå över till 

distansstudier på folkhögskola 

På en pressträff idag har regeringen gått ut med rekommendation om 

övergång till distans- och fjärrstudier för bland annat gymnasieskolor, 

vuxenutbildning och universitet, i syfte att minska smittspridningen i 

samhället. 

Även om inte folkhögskolor nämns specifikt så är Folkbildningsrådets 

bedömning att rekommendationen också är relevant för folkhögskolor. 

På pressträffen informerades också om att deltagare ska få behålla CSN-

stödet även om de under denna extraordinära situation inte kan upprätthålla 

sina studier. 

Vi vet att många folkhögskolor redan ställt om till distansundervisning för 

flera kurser, och att ni arbetar hårt på att lösa situationen på ett så bra sätt 

som möjligt. Denna rekommendation kommer att innebära ytterligare 

påfrestning för skolledning, lärare och deltagare. Framförallt kan det 

innebära svåra avvägningar om hur ni ger trygghet och stöd för deltagare 

med olika former av funktionsnedsättning, där flera kanske bor på 

folkhögskolans internat. 

Det är rektor i samråd med sin styrelse, som får se över konsekvenserna av 

att för alla kurser gå över till distansundervisning och därmed att stänga 

lokalerna för lektionsundervisning, samt fatta beslut om åtgärder.  

När det gäller folkhögskolor som har internat, så rekommenderar vi 

folkhögskolan att göra en egen bedömning om internatet bör utrymmas. Se 

över hur internatkontraktet är utformat, till exempel vad som gäller tider när 

inte undervisning sker (lov-veckor etc). Det kan vara så att deltagarna kan 

anses ha besittningsrätt under terminstid utifrån hyresförhållandet, men vad 
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som gäller i denna situation går inte att säga generellt. I vissa fall kanske 

stängning av internatet inte är lämpligt för vissa specialkurser med deltagare 

med funktionsnedsättning, eller andra svårigheter. 

Vi tror att det så långt det går är bra att hålla undervisningen igång istället 

för att stänga kurser, även om det är svårt att upprätthålla undervisning på 

distans för vissa grupper, eller för att delar av lärarstaben är sjuk. En 

möjlighet kan vara att ställa om från ämnesundervisning till att understödja 

tematiska studier på distans, för att minska belastningen på lärargruppen. 

Vi följer utvecklingen och kan komma att utveckla rekommendationerna, 

eftersom det är många saker som är oklara i dagsläget. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Magnus Wetterberg 

Chef Bidragsenheten 


