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Denne studieplanen må være godkjent av VS før kurset starter. (jmfr § 7 pkt. b)) 
Fyll inn skjemaet under og send til vs@venstre.no 
 
Godkjent av:       Sist oppdatert 24.04.2020 
 

Tilrettelagt for:    
Fylkes- eller lokallag i Venstre, Unge Venstre, Venstrekvinnelaget eller Liberale 
studenter. 
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Forskrift om studieforbund og nettskoler 
 
Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. desember 2009 med hjemmel i 
lov 19. juni 2009 nr. 95 om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) § 5 annet ledd 
bokstav e) siste punktum, § 5 annet ledd bokstav f) siste punktum, § 5 tredje ledd 
første og annet punktum, § 6 annet og tredje ledd, § 7 annet punktum, § 10 annet 
punktum og § 14 annet punktum. 
 
 
Relevant utdrag for Venstres Opplysnings- og Studieforbund: 
 
Kapittel 1. Innledende bestemmelser 
 
§ 1. Formål Forskriften skal legge til rette for organisert læring i studieforbund og 
nettskoler. 
 
§ 2. Definisjoner I forskriften forstås med: 

a) Kurs: Organisert opplæring i samsvar med en studieplan som på forhånd er 
godkjent av studieforbundet.  

b) Kurstime: 60 minutter med organisert læring. Pauser på inntil 15 minutter per 
time kan inngå.  

c) Studieplan: Plan som redegjør for kursets innhold, læringsmål, målgruppe/-r, 
bruk av læringsressurser, metoder og varighet.  

d) Politiske partiers studieforbund: Studieforbund der medlemsorganisasjonene 
er tilknyttet et politisk parti, og som har som formål å tilby organisert læring 
som er relevant i forhold til partiets program og virksomhet.  

§ 7. Kriterier for statstilskudd til studieforbund (utdrag) Følgende forutsetninger må 
oppfylles for at et kurs kan telle med i tilskuddsgrunnlaget: 

a) Kurset må bestå av minst åtte kurstimer.  
b) Studieplan for kurset skal være godkjent av studieforbundet før kursstart.  
c) Studieforbundet eller en medlemsorganisasjon i studieforbundet er arrangør 

av kurset.  
d) Kurset må være offentlig kunngjort og åpent for alle; dette er ikke til hinder 

for at et kurs  primært retter seg mot bestemte målgrupper.  
 
Følgende forutsetninger må oppfylles for at en deltager kan telle med i 
tilskuddsgrunnlaget: 

a) Deltageren må være fylt 14 år innen utgangen av det året opplæringen 
foregår.  

b) Deltageren må ha deltatt i minst 3/4 av kurstimene. 
 

§ 10. Gratis bruk av offentlige undervisningslokaler Når det avholdes kurs med 
tilskudd etter kapittel 2 i forskriften, skal arrangøren ikke belastes utgifter 
vedrørende lokaler, lys, varme, renhold, tilsyn og bruk av utstyr i lokalene. Første 
punktum gjelder kurs som avholdes på hverdager i undervisningsåret, 
undervisningsferier unntatt, og ikke varer lenger enn til kl. 21.00. For utlån ut over 
dette må det treffes særskilt avtale med lokaleier. 
 
§ 11. Dokumentasjon på gjennomført opplæring Studieforbundet skal gi 
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kursdeltagere en dokumentasjon på gjennomført kurs/opplæringstiltak. 
Dokumentasjonen skal minst inneholde studieforbundets navn, kursdeltagerens 
navn, innhold og omfang av kurset og læringsmålene i kursets studieplan. 
 


