
 
 

 
 
 
 

 
Avgiftsfri undervisning (t. o. m. läsåret 2009/2010 ) 
I förordningen, § 7, anges att undervisning vid folkhögskola ska vara avgiftsfri. 
Följande avgifter är inte godtagbara: 

• avgifter för medverkande och deras omkostnader, 
• avgifter för "förhöjd" lärartäthet, 
• avgifter för undervisningslokaler, 
• avgifter för tillgång till bibliotek och tidskrifter eller 
• avgifter, för att ha tillgång till undervisningslokalerna efter skoltid. 

 
De obligatoriska avgifter skolorna tar ut för kost och logi, studieresor, 
läromedel eller motsvarande måste kunna specificeras samt vara kända för de 
studerande vid kursens början. Vid folkhögskolekurs som anordnas i samverkan 
med annan organisation kan inte heller den samverkande organisationen ta ut 
avgift av deltagaren för undervisningskostnader. Avgiftsfriheten innebär vidare 
att skolan inte utöver sedvanliga stats- och landstingsbidrag kan ta ut ersättning 
från en tredje part för en enskild plats eller deltagare; i sådana fall skall dessa 
särredovisas som uppdragsutbildning.” 
 
Avgiftsfri undervisning (fr. o. m. läsåret 2010/201 1) 
I förordningen, § 7, anges att undervisning vid folkhögskola ska vara 
avgiftsfri. Däremot kan skolan ta ut ersättning av deltagarna för kost och 
logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel/material som 
skolan tillhandahåller.  
 
Folkhögskolan måste informera tydligt om vilka kostnader som är 
obligatoriska vid deltagande i skolans kurser. Sådan information ska 
finnas redan vid söktillfället. En detaljerad specifikation av samtliga 
kostnader ska kunna ges vid begäran. Om schablonavgifter för material 
mm tas ut, ska det vara möjligt för den studerande att bedöma om det 
tillhandahållna materialet motsvarar avgiften. 
 
Obligatoriska avgifter får inte läggas till eller höjas under läsåret. 
Avgiftsbelagda aktiviteter som tillkommer ska vara frivilliga. 
Avgiftsbelagda fritidsaktiviteter ska vara frivilliga, vilket också gäller 
avgifter för tillgång till fritidslokaler. 
Folkhögskolan får inte ta ut avgifter för medverkande och deras 
omkostnader. Här avses lärare och andra medverkande i undervisningen 
som exempelvis assistent, krokimodell eller ackompanjatör. Skolan får 
inte heller avgiftsbelägga elevvård eller annan rådgivning/service 
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som har samband med utbildningen. Folkhögskolan får inte ta ut avgifter 
för studerandes tillgång till undervisningslokaler (under eller utanför 
skoltid) eller för tillgång till bibliotek och tidskrifter. Skolan får inte 
heller ta ut obligatorisk elevkårsavgift. Folkhögskolan får inte ta ut 
avgifter för ansökan, antagning, registrering, urvalsprocess eller annan 
administration som sammanhänger med utbildningen.  
 
Bekräftelseavgift kan bara tas ut om den är ett förskott på andra 
kostnader under kurstid. Vid folkhögskolekurs som anordnas i samverkan 
med annan organisation får inte heller den samverkande organisationen ta 
ut avgift av deltagaren för undervisningskostnader. Avgiftsfriheten 
innebär vidare att skolan inte utöver sedvanliga stats- och 
landstingsbidrag får ta ut ersättning från en tredje part för en enskild plats 
eller deltagare; i sådana fall skall dessa särredovisas som 
uppdragsutbildning. 
 
 
 
 


