
Skole Nedre 
aldersgrense Kriterier

Bjerkely 
Folkehøgskole

18 år, med unntak 
for 16- og 17-
åringer i enkelte 
tilfeller

Skolen har mulighet for å ta inn et begrenset antall elever under 18. 
Søkeprosessen for elever under 18 år er mer omfattende for å gjøre 
skoleåret best mulig for elev, foreldre og skolen. Kriteriene er blant 
annet besøk på skolen, og alle nødvendige papirer i boks.  Skolen har 
mulighet for å ta inn 16- og 17-åringer på alle linjer (men kommer litt an 
på spill som spilles på linjen 'E-sport').

Evje 
Folkehøgskole

16 år Skolen har en nedre aldergrense på 16 år. 

Fjordane 
Folkehøgskule

16 år Skolen tar opp elever under 18 år etter en vurdering av elevtall og 
motivasjon. Skolen kan ta inn elever under 18 år på linjene 'Kunst-foto-
glass-reise', 'Hest Allround', 'Hest Ride- og kjøresport', 'moderne sirkus', 
og 'vikingliv'.

Folkehøgskolen 
Nord-Norge

16 / 17 år Skolen vurderer søknader til elever på 16 år til linjen 'Aktiv friluftsliv og 
botrening'. Skolen vurderer søknader til elever på 17 år til linjene 
'Klatring/turliv', 'Vann og Villmark', og  'Hav klima miljø'. Kriteriene er 
samtykke fra foresatte til å delta på skolens ulike aktiviteter og samtykke 
for dialog med foresatte.

Fredly 
Folkehøgskole

18 år, med unntak 
for 17-åringer i 
enkelte tilfeller

Skolen vurderer i spesielle tilfeller søknader til elever på 17 år. 

Hadeland 
Folkehøgskole

18 år, med unntak Skolen vurderer søkere som fyller 18 år før 1. mars.

Hardanger 
Folkehøgskule

17 år Skolen kan ta inn 17-åringer på linjene 'Hund', 'Cosplay', 'Friluftsliv', og 
'Idrett' etter en vurdering av motivasjon og modenhet.

Harstad 
Folkehøgskole

17 år Hovedregelen er en aldersgrense  på 18 år, men skolen vurderer opptak 
av 17-åringer etter følgende kriterier: Motivasjon, fravær på skole/arbeid, 
referanser og intervju. Eleven må i tillegg fylle 18 år seinest 1.april i 
vårsemesteret.

Lundheim 
Folkehøgskole

18 år, med unntak 
for 17-åringer i 
enkelte tilfeller

Skolen vurderer søknader til elever på 17 år på linjene 'Sport-X', 'Fotball', 
og 'Film og Foto'.
I vurderingen tas det hensyn til tidligere fravær, atferd og orden.

Nordfjord 
Folkehøgskule

16/17 år Skolen tar i enkelte tilfeller inn et begrenset antall 16 og 17 -åringer etter 
en vurdering. 

Pasvik 
Folkehøgskole

18 år, med unntak Skolen kan i spesielle tilfeller vurdere å ta inn elever under 18 år.

Oversikt over folkehøgskoler som tar inn elever under 18 år 

 Flere folkehøgskoler tar inn elever som fyller 18 år i løpet av høstsemesteret. Disse er ikke spesifisert i denne 
listen. Ta gjerne direkte kontakt med den aktuelle folkehøgskolen med spørsmål om aldersgrense og kriteriene 

for tilbud om plass. 
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Peder Morset 
Folkehøgskole

16 år Skolen kan ta inn elever på 16 og 17 år etter en totalvurdering.

Rønningen 
Folkehøgskole

16/17 år Skolen har mulighet for å ta inn et begrenset antall elever 16- og 17-
åringer. Aktuelle søkere under 18 år vurderes i henhold til motivasjon og 
modenhet, og innkalles til samtale med foreldre/foresatte før et eventuelt 
tilbud gis. Skolen kan vurdere å tilby skoleplass til elever på 16 år på alle 
linjer utenom 'SE: Verden', og elever på 17 år på alle linjer. 

Sagavoll 
Folkehøgskole

18 år, med unntak Skolen vurderer søknader til elever på 17 år i spesielle tilfeller. 

Seljord 
Folkehøgskule

18 år, med unntak Skolen vurderer søknader til elever som fyller 18 år før utgang av mai og 
skoleslutt.

Setesdal 
Folkehøgskule

16 år Skolen har en nedre aldergrense på 16 år. 

Sjøholt 
Folkehøgskole

16 år Skolen har en nedre aldersgrense på 16 år. 

Sund 
Folkehøgskole

18 år, med unntak Skolen tar inn elever på 17 år på linjen 'Historisk handverk halvårskurs 
vår' etter en konkret vurdering. 
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