
– Vi er opptatt av å øke mangfol-
det på skolene våre. Folkehøg-
skole er for alle. Folkehøgskole-
nes linjer har ulik kostnad, men 
vi har et mål om at alle skolene 
skal ha linjetilbud som passer 
for alle, uavhengig av økonomisk 
bakgrunn, sier daglig leder i Fol-
kehøgskolerådet Anne Tingel-
stad Wøien.

En ny offentlig utredning 
(NOU) om folkehøgskolene, «En 
folkehøgskole for alle», ble lagt 
fram 31. oktober. Det er 20 år 
siden forrige NOU-rapport om 
skoleslaget.

– Vi er veldig glade for at Fol-
kehøgskoleutvalget nå har lagt 
fram sin utredning, og at vi en-
delig får ta del i utvalgets tanker, 
sier Tingelstad Wøien.

– Skal bli motivert
Folkehøgskolerådet, som re-
presenterer alle de 85 folke-
høgskolene i Norge, skal nå 
gjennomgå utredningen nøye 
og komme med tilbakemeldin-
ger til Kunnskapsministeren. 
Tingelstad Wøien synes utval-
gets diskusjon om folkehøg-
skolenes samfunnsoppdrag er 
spennende.

Utvalget foreslår en utvidet 
formålsparagraf for folkehøg-
skolene. De mener skoleslagets 
oppgave er å fremme allmenn-
danning, folkeopplysning, ak-
tivt medborgerskap og men-
neskeverd. 

Folkehøgskolene skal bidra 

til økt livsmestring og mang-
fold, og være åpen for alle.

– Dette understreker hvorfor 
folkehøgskolene er så viktige. 
Unge skal bli motivert og klare 
for livet videre etter et år på fol-
kehøgskole. Det er bra at utval-
get holder fast ved skoleslagets 
faglige frihet og legger vekt på 
at skolene skal styrke grunnla-
get for deltakelse i samfunnet. 

Det understreker legitimiteten 
til skoleslaget, sier Tingelstad 
Wøien.

Frykter dyrere  
folkehøgskole
Folkehøgskoleutvalget er spesielt 
opptatt av å øke mangfoldet i fol-
kehøgskolene. I regjeringas for-
slag til statsbudsjett neste år får 
ikke folkehøgskolene kompen-

sert for den reelle prisveksten.
– Dersom folkehøgskolene 

ikke får kompensert for den re-
elle prisveksten, vil dette føre til 
at folkehøgskolene blir dyrere. 
Folkehøgskoleelever får min-
dre i studiestøtte av Lånekassen 
enn studenter, sier Tingelstad 
Wøien og tilføyer:

– Dette kan føre til at færre vil 
se folkehøgskole som en mulig-

het. Da økes ikke mangfoldet, 
men svekkes.

Tingelstad Wøien er skeptisk 
til flere av endringene i finan-
sieringsordningen.

– Det er unødvendig å endre et 
velfungerende system, sier hun.

Lars Kristian Steen
redaksjonen@nationen.no

Utdanning

– Folkehøgskole er for alle
Folkehøgskolerå-
det har et mål om 
at alle 85 folke-
høgskolene i Nor-
ge skal ha linjetil-
bud som passer 
for alle, uavhengig 
av økonomisk 
bakgrunn.

– Enormt populært: – Folkehøgskole er enormt populært, og det gir oss en ekstra stor forpliktelse til å sørge for et godt tilbud og en 
god styring av sektoren, sa kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) da hun mottok den nye NOU-rapporten om folkehøgskolen. Her 
samhold mellom elever på Bømlo folkehøgskole.  Foto: Auriane Hoza Ntihabose/ Bømlo folkehøgskole

AGRI ANALYSE

Bondens Prisindeks (BPI) 
økte med 2,2 prosent fra 
august til september. 

Ser man på 12-månedersend-
ringen så er Bondens Prisindeks 
hele 16,4 prosent høyere sam-
menlignet med samme måned 
året før. 

KPI, som ofte brukes som et 
generelt mål på inflasjon, har til 
sammenligning hatt en 12-må-
nedersvekst på 6,9 prosent. 

Bondens Prisindeks (BPI) 
er en priskostnadsindeks for 
jordbruket som anslår priskost-
nadsutviklingen løpende på 
månedlig basis. 

Prisindeksen er laget av Agri 
Analyse og tar for seg prisene på 

viktige innsatsfaktorer i jord-
bruksproduksjonen, som kunst-
gjødsel, såvarer, kraftfôr, diesel 
og strøm. 

Camilla Mellemstrand
camilla.mellemstrand@nationen.no
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Økning: Bondens Prisindeks 
(BPI) økte med 2,2 prosent fra 
august til september.  Foto: 
Camilla Mellemstrand

BPI: Figuren viser hvordan prisen på ulike innsatsfaktorer i landbruket har økt fra september i fjor 
til september i år.   Illustrasjon: AgriAnalyse
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