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Informasjon til skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 om 
adgang til gjenåpning 

Departementet viser til tidligere brev av 23. mars 2020, 8. april 2020 og 17. april 2020. 

 

Det er nå besluttet at skolene åpner for alle elever fra 11. mai 2020 under forutsetning av at 

de følger kravene til smittevern: 

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/skolene-apner-for-alle-elever-fra-11.-

mai/id2701512/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=rss&utm_campaign=RSS-

2581966-ownerid586 

   

Etter endring med virkning fra 11. mai 2020 fastesetter § 12a første ledd bokstav f) i forskrift 

av 27.  mars 2020 nr. 470 om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) 

at skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 ikke lenger skal holde stengt.  

 

Det følger av dette at skoler godkjent etter voksenopplæringsloven kap. 4 kan åpne så snart 

de har iverksatt tiltak som sikrer at de følger kravene til smittevernfaglig drift, jf. § 12b i covid-

19-forskriften.  

 

Departementet legger til grunn at styret ved skoler godkjent etter voksenopplæringsloven 

kap. 4 vurderer om kravene til smittevernfaglig drift kan oppfylles ved at alle elevene får 

opplæring på skolen samtidig eller om det er nødvendig fortsatt å tilby  fjernundervisning i 

tillegg til tilbudet på skolen for at elevene samlet sett får den opplæringen de skal ha.  

 

Ifølge liste   
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Side 2 
 

Departementet vil også gjøre skolene oppmerksom på § 12a tredje ledd1 i covid-19-

forskriften. Denne bestemmelsen fastsetter at skoleeiere2 ved skoler godkjent etter 

voksenopplæringsloven kap. 4 som har internat, ut fra en vurdering av lokale forhold og 

faglige råd og anbefalinger om smittevern, avgjør når internatelevene kan returnere til 

skolen, og om enkelte av internatelevene i en periode etter gjenåpning fortsatt skal få sin 

opplæring gjennom fjernundervisning.      

 

Departementet ber skolene holde seg orientert om eventuelle endringer i covid-19-forskriften:  

 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470 

 

Vi viser også til forskrift om endring covid-19-forskriften:  

 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-05-07-956 

 

 

Med hilsen 

 

 

Lars Vasbotten (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Roger Spidsberg 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 

Kopi 

 

Utdanningsdirektoratet 

Adresseliste 

 

Acta-Imi Kirkens 

bibelskole 

   

Ansgar Bibelskole AS    

Bergen Bibelskole    

Bibelskolen Bildøy 

Bergen AS 

   

Bibelskolen Fjellhaug 

AS 

   

Bibelskolen Grimstad 

Normisjon 

   

Bibelskolen i 

Trondheim 

   

                                                
1 Etter endring med virkning fra 11. mai 2020 blir nåværende § 12a tredje ledd nytt andre ledd.   
2 Med «skoleeier» forstås her styret ved skolen.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-05-07-956


 

 

Side 3 
 

 

Bibelskolen Oslo 

Kristne Senter 

   

Bibelskolen på 

Fossnes 

   

Bibelskolen Substans    

Evangeliesenterets 

Bibelskole 

   

Filadelfia Bibelskole    

Fjellheim Bibelskole    

Hillsong Academy    

Hovedorganisasjonen 

Virke 

 0230 OSLO 

Impact School of 

Revival 

   

Josef Akademi AS    

Kragerø Kunstskole 

AS 

   

Kristne Friskolers 

Forbund 

 0155 OSLO 

Lev Bibelskole    

Misjonsskolen Gå Ut 

Senteret 

   

Motio AS    

Norsk 

Yrkesdykkerskole AS 

   

Norske Fag- og 

Friskolers 

Landsforbund 

 5847 BERGEN 

Oslo Fotokunstskole 

AS 

   

Prosjektskolen AS    

Stiftelsen Spin Off 

Forstudium 

   

Strykejernet 

kunstskole AS 

   

Troens Bevis Bibel- 

og misjonsinstitutt 

   

Tønsberg Bibelskole 

AS 

   

Urtehagen 

videregående 

Privatskole 
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