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Informasjon om åpning av kursaktivitet under studieforbund 

Vi viser til brev av 8. mai 2020.  

 

Kunnskapsdepartementet vil benytte anledningen til å takke studieforbundene for deres 

innsats i forbindelse med håndteringen av covid-19-utbruddet, og konsekvensene av denne. 

Studieforbundene har vist en imponerende vilje og evne til omstilling i forbindelse med 

koronapandemien for å sikre opplæring og kompetanseheving til befolkningen. 

 

Studieforbund er åpne fra 15. juni 2020  

Kursaktiviteten under studieforbundene og Kompetanse pluss-ordningen kan starte igjen fra 

15. juni 2020. Reglene om delvis stengte opplærings- og utdanningsvirksomheter oppheves 

fra samme tidspunkt, jf. covid-19-forskriften. Kursaktiviteten skal drives smittevernfaglig 

forsvarlig, jf. covid-19-forskriften § 12b og skal følge de regler og råd om smittevern som til 

enhver tid gjelder i arbeidslivet. Det innebærer for eksempel bestemmelsen om at 

arrangementer ikke kan overstige 200 personer og at øvrige bestemmelser og råd blir fulgt.  

 

Se lenke til forskriften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470.  

 

Her er informasjon fra Folkehelseinstituttet: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-

informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/rad_til_arbeidsplasser/. 

 

Særskilt om kunstkurs 

Utgangspunktet for kursvirksomheten under studieforbund er covid-19-forskriften § 12b. 

Bestemmelsen har ikke i seg selv avstandskrav, men kursarrangør skal ha 

kontaktreduserende tiltak, jf. § 12b første ledd. Dette henger også sammen med unntaket i § 

13 for organiserte øvelser, trening og prøver. Vi gjør oppmerksom på at hvis kursarrangør 
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gjennomfører arrangementer, kan § 13 etter en konkret vurdering komme til anvendelse. 

Forskriften § 13 andre ledd har krav om at de som er tilstede, skal kunne holde minst en 

meters avstand, men bestemmelsen bokstav a har unntak fra dette kravet for utøvende 

kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør. Vi gjør også 

oppmerksom på krav om avstand kan følge av andre regler. Råd og restriksjoner, inkludert at 

alle skal holde mer avstand enn vanlig og at vi bør holde en fysisk avstand på minst én meter 

mellom oss, er publisert på https://helsenorge.no/koronavirus.   

 

Alle skal ha egne smittevernveiledere 

Kursarrangør må kontinuerlig utvikle egne smittevernveiledere som bør være tilpasset 

kursprogrammet og -stedet. Der det for arbeidslivet er utarbeidet veiledere om tilsvarende 

temaer bør kursarrangør vurdere å innarbeide løsninger derfra i sine egne veiledere.  

 

Videre oppfordrer vi studieforbundene å samordne seg gjennom Vofo i så stor grad som 

mulig slik at det blir mest mulig like regler for ulik kursaktivitet så langt lokale 

smittevernhensyn tillater. 

 

Unntak fra krav i forskrift om studieforbund og nettskoler 

Vi viser til vårt brev av 27. mars 2020 hvor vi besluttet å gjøre midlertidig unntak enkelte av 

bestemmelsene i forskrift om studieforbund og nettskoler. Unntakene gjelder midlertidig frem 

til 1. august. Departementet har nå besluttet å forlenge dette vedtaket frem til og med 

31. desember 2020.  

 

Vedtaket gjelder for det første forlengelse av det midlertidige unntaket fra kravet om at kurs 

som kan få tilskudd etter voksenopplæringsloven, i utgangspunktet skal være fysiske 

samlinger, jf. forskrift om studieforbund og nettskoler § 7 tredje ledd andre punktum og § 9 

første ledd andre punktum. Kurs kan arrangeres ved ulike typer elektroniske samlinger, for å 

få tilskudd etter loven. Kravet om samtidighet gjelder også ved elektroniske samlinger. 

Kravet til samtidighet er oppfylt når læringsplattformen som benyttes har 

kommunikasjonsmuligheter med lærer, veileder og andre kursdeltaker via en direkte 

elektronisk kommunikasjonskanal og deltakerne er samtidig logget på innenfor et avtalt 

tidsrom.  

 

Vedtaket gjelder for det andre forlengelse av vedtaket om midlertidig unntak fra forskriften § 

7 femte ledd bokstav a, slik at minstekravene til kurstimer reduseres fra minst åtte timer til 

minst fire kurstimer for å kunne telle med i tilskuddsgrunnlaget. 

 

Undervisningslokaler 

Departementet viser til at studieforbundene etter voksenopplæringsloven § 7 på visse vilkår 

og etter søknad, har rett til gratis bruk av undervisningslokaler ved utdanningsvirksomheter 

som er offentlig finansiert. I den situasjonen utdanningsvirksomheter står overfor i dag, 

legger departementet til grunn at studieforbundene ikke kan påregne at slike lokaler kan 

stilles til disposisjon for kursvirksomhet. Dette fordi skoler og andre utdanningsinstitusjoner 

vil kunne ha større behov for eget bruk eller kontroll av lokalene for å kunne ha en 
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smittevernfaglig forsvarlig drift. Vi viser også til Covid-19- forskriften § 12c, om kommunens 

myndighet til å stenge eller begrense aktivitet ved barnehager, skoler og andre 

utdanningsinstitusjoner.  

 

Med hilsen 

 

 

Hege Nygård (e.f.) 

ekspedisjonssjef 

 

 

Knut Astad 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

 

Kopi:  

Kompetanse Norge  
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Adresseliste 

 

Akademisk Studieforbund 

Idrettens Studieforbund 

Kristelig studieforbund 

Musikkens Studieforbund 

Sámi oahppolávdegoddi / Samisk studieforbund 

Senterpartiets Studieforbund 

Studieforbundet AOF Norge 

Studieforbundet Folkeuniversitetet 

Studieforbundet Funkis 

Studieforbundet kultur og tradisjon 

Studieforbundet natur og miljø 

Studieforbundet næring og samfunn 

Studieforbundet Solidaritet 

Venstres Studieforbund 

Voksenopplæringsforbundet 
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