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Informasjon til skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 om 
gjenåpning av enkelte skoler fra 27. april 2020 

Departementet viser til brev av 8. april 2020 med informasjon om gjenåpning av skoler og 

videre tiltak.  

 

Det fremgår av forannevnte brev at skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 ikke 

skal gjenåpne 27. april 2020.    

 

Departementet vil vise til at det i dag er fastsatt endringer i forskrift av 27. mars 2020 nr. 470 

(covid-19 forskriften) som likevel innebærer en delvis åpning for enkelte skoler og bestemte 

elever. Dette fremkommer i forskriften § 12a. fjerde ledd som etter endring 16. april 2020 

lyder: 

 

«Skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kapittel 4 som tilbyr en praktisk opplæring 

med behov for tilgang til lokaler og utstyr skal være åpne for elever så langt det er nødvendig 

for å fullføre opplæringen.» 

 

Det følger av dette at skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 som fyller de vilkår 

som følger av forskriften skal være åpne for elever fra mandag 27. april 2020. Departementet 

understreker at dette kun gjelder skoler som tilbyr en praktisk opplæring hvor elevene har 

behov for tilgang til lokaler og utstyr, og slik tilgang må være nødvendig for å fullføre 

opplæringen.  

 

Skolene må sørge for nødvendige tilpasninger slik at en gjenåpning kan skje på en 

smittevernfaglig forsvarlig måte. Departementet viser til § 12b. i covid-19 forskriften:  

 

Ifølge liste   

 

 

Deres ref 

 

Vår ref 

20/1885-17 

Dato 

17. april 2020 

 

 



 

 

Side 2 
 

https://lovdata.no/pro/#document/SF/forskrift/2020-03-27-470/%C2%A712a 

 

Tidspunktet for gjenåpning av skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 vil for 

øvrig bli kunngjort senere. Som vist til i brev av 8. april 2020 legger departementet foreløpig 

til grunn at disse skolene vil kunne gjenåpne på samme tidspunkt som det gjenåpnes for Vg3 

studiespesialisering i videregående skole.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Vasbotten (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Roger Spidsberg 

seniorrådgiver 
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Adresseliste 

 

Acta-Imi Kirkens 

Bibelskole 

   

Ansgar Bibelskole    

Bergen Bibelskole    

Bibelskolen Bildøy 

Bergen AS 

   

Bibelskolen Fjellhaug 

AS 

   

Bibelskolen i 

Grimstad Normisjon 

   

Bibelskolen i 

Trondheim 

   

Bibelskolen Oslo 

Kristne Senter 

   

Bibelskolen på 

Fossnes 

   

Bibelskolen Substans    

Evangeliesenterets 

Bibelskole 

   

Filadelfia Bibelskole    

Fjellhaug Bibelskole 

AS 

   

Fjellheim 

BibelskoleAS 

   

Hillsong Academy    

Hovedorganisasjonen 

Virke 

Boks 2900 Solli 0230 OSLO 

Impact School of 

Revival Europe 

   

Josef Akademi AS    

Kragerø Kunstskole 

AS 

   

Kristne Friskolers 

Forbund 

Storgt. 10 B 0155 OSLO 

Lev Bibelskole    

Misjonsskolen Gå Ut 

Senteret 

   

Motio AS    

Norsk 

Yrkesdykkerskole AS 

   

Nosrke Fag- og 

Friskolers Forbund 

   



 

 

Side 4 
 

 

Oslo Fotokunstskole 

AS 

   

Prosjektskolen AS    

Spin Off Forstudium i 

Dans 

   

Strykejernet 

Kunstskole AS 

   

Troens Bevis Bibel 

og Misjonsinstitutt 

   

Tønsberg Bibelskole 

AS 

   

Urtehagen 

videregående 

privatskole 
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