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Dekning av ekstrautgifter til mat.
Folkehøgskolerådet har sett på hvordan skolene løser den økende etterspørselen etter spesialdiett.
Vi ser at skolene håndterer ønsket/krav om spesialdiett på ulike måter.
61 av skolene har svart på undersøkelsen og resultatene er som følger.

1. Har skolen til vanlig elever som krever ekstra diett? 95% av skolene :svarer Ja
2. Betaler eleven ekstra kostpenger for dette?

72% av skolene svarer Ja
86% av skolene som ikke får særtilskudd eller er fylkeseide
har svart Ja

Kostnader pr. skoleår

Gjennomsnitt

Median

Maksimum

Cøliaki

Kr. 8 735

Kr. 9 000

Kr. 14 393

Melkeprotein allergi

Kr. 3 263

Kr. 3 550

Kr. 9 000

Laktose intoleranse

Kr. 3 068

Kr. 3 350

Kr. 9 000

Allergi mot nøtter, egg,
skalldyr, soya

Kr. 1 150

Kr. 0

Kr. 9 000

Vegetarianer

Kr. 3 395

Kr. 4 000

Kr. 9 800

Veganer

Kr. 5 813

Kr. 5 300

Kr. 9 800

Annen diett

Kr. 5 613

Kr. 4 500

Kr. 12 000

Kommentar

18% tilbyr ikke dette

Elevene kommer ofte med spesielle diettbehov, noe som kan føre til ekstrakostnader for skolen.
Noe av dette kan knyttes til medisinsk vurdering og noe til elevens ønsker. Utfordringene med spesialkost er økende i
folkehøgskolen, og en ser fordeler ved mest mulig lik praksis fra skole til skole.
Det er ønskelig med mest mulig lik praksis på skolene.
Spesiell diett øker kostøret for skolen, både blir råvarene dyrere, og arbeidstida ved å lage til dietten øker.
Noen skoler legger ekstrautgiftene inn i de generelle kostpengene elevene betaler for variert kosthold. Andre krever
Ekstrabetaling fra de elevene som nyter godt av ”sin diett”. En kan også kombinere disse måtene for å løse diett-kravet.
Folkehøgskolerådet er kjent med at Nav gir støtte til dekking av ekstrautgifter gjennom grunnstønad, og vi tar med følgende
fra regelverket:
”Grunnstønad kan gis til å dekke, helt eller delvis, ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse etter fastsatte
satser uten nærmere dokumentasjon av ekstrautgiftene.” (NAV).
Grunnstønaden per 01.01. 2018 for elever med cøliaki:
Sats 4 kr 23.988,- per år kr 1.999,- per måned, som utgjør kr 66,- per dag
Folkehøgskolerådet mener det er naturlig at skolen får refundert midler som det offentlige gir til ekstra diett i
skoleperioden. Vi mener likevel at skolen ikke bør kreve hele beløpet, da eleven kan trenge noe ekstra i tillegg til skolens
måltider.
Det er også viktig at skolen gjør avtale med eleven om ekstradiett, helst før eleven tar i mot elevplass.
Internatleder/kjøkkenleder bør være med i utformingen av den konkrete avtalen.
Siden det her er individuell vurdering for hva som ligger til grunn for å få grunnstønad, og den gis etter behov/ulike satser,
vil en foreslå følgende:
Elever som får offentlig støtte til diett, betaler 80% av dagtaksten for å dekke skolens ekstrautgifter.
Det betyr for eksempel at en elev som har cøliaki , betaler et tillegg på kr 53,- per dag vedkommende får diett fra
skolen.

Med hilsen for Folkehøgskolerådet
Øyvind Brandt /s/
leder

Christian Tynning Bjørnø /s/
sekretær

Folkehøgskolerådet, Øvre Vollgate 13, 0158 Oslo – post: Postboks 420 Sentrum, 0103 Oslo
Telefon: 22 47 43 00 – E-post: fhsr@folkehogskole.no - Internett: www.folkehogskole.no/fhsr
Organisasjonsnummer 976 949 307 – Bankgironummer 8101 12 13901

