
• Jobber du i folkehøgskolen, men mangler formell 
undervisningskompetanse? Har du utdanning på høgskole- eller 
universitetsnivå, men mangler pedagogikk?

• USN tilbyr nå 30 stp pedagogikk, som første del av praktisk-
pedagogisk utdanning, PPU, for å kvalifisere til å undervise. 
Emnene er spesielt tilpasset deg som jobber i folkehøgskole.

• Ønsker du å ta en fullverdig PPU (60stp), vil vi, etter søknad, 
tilrettelegge for opptak ved USN neste studieår og få 
Folkehøgskolepedagogikk, 30stp, innpasset.

Folkehøgskolepedagogikk, 30 stp
som en del av Praktisk-pedagogisk utdanning, PPU, 60 stp

Usn.no



Folkehøgskolepedagogikk, 30 stp

- 2 semester, utgjør første halvdel av
Praktisk-pedagogisk utdanning, 60 stp

Emne 1 Folkehøgskolens idégrunnlag, pedagogikk, teori og 
praksis. 

Emnet omhandler forhold som vedrører folkehøgskolens 
idegrunnlag, pedagogikk, sammenheng mellom teori og praksis, 
forholdet mellom skolenes verdigrunnlag, praksis og formål. Emnet 
belyser også relevant dannelsesteori, læringsteori med vekt på 
mestring, sosialpedagogikk, samt folkehøgskolens historie. 

Emne 2 Praktisk arbeid i folkehøgskolen og andre skoleslag 

Fokus på utvikling av kunnskap om ulike skoleslag som komplekse 
organisasjoner i stadig utvikling. Emnet gir et grunnlag for å kunne 
planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning 
basert på forsknings- og erfaringsbasert teori.

Undervisning, arbeidsform og arbeidskrav
Studiet organiseres gjennom egenstudier, samlingsbaserte 
forelesninger, gruppearbeid, studenttilbakemeldinger på 
hverandres arbeid, praksis, drøftende samtaler og veiledning 
individuelt og i gruppe. 

Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Mellom hver samling 
arbeider studentene med arbeidskrav, som vurderes til godkjent/ 
ikke godkjent.

Praksis
Praksis i første del av studiet (de første 30stp), 6 uker, foregår på 
egen folkehøgskole. 

(Praksis i 2. studieår (ordinær PPU) er 6 uker i ungdoms- eller 
videregående skole.)

Eksamen
Emne 1: muntlig eksamen, karakter: bestått/ ikke bestått

Emne 2: skriftlig hjemmeeksamen, karakter: A-F.

I samarbeid med: 

• Studieavgift kr 37 000,- .

• Semesteravgift p.t. kr 929,- per semester

• Litteratur, studiemateriell, reise- og evt. 
overnatting kommer i tillegg.

For mer informasjon, kontakt;

• NKF/FHF johan.lovgren@folkehogskole.no

• USN arve.Amsrud@usn.no

Kostnader:

Universitetet i Sørøst-Norge tilbyr studiet i samarbeid med Noregs kristelege folkehøgskolelag 
og Folkehøgskoleforbundet. Studiet er bygget opp rundt emner som til sammen utgjør 
praktisk-pedagogisk utdanning som gir undervisningskompetanse i folkehøgskole, i tillegg til 
grunnskole og videregående skole  fra 5. – 13. klasse. 

Vi tilbyr nå de 2 første emnene (1. halvdel av PPU) spesielt tilpasset deg som jobber i 
folkehøgskolen. 

Høst 2020
Egenstudium – kom i gang
Oppstart 21.-23. oktober 2020, campus Vestfold

Vår 2021
Januar-februar, 3-dagers samling (dato kommer senere)
31. mai -04. juni., 1 ukes samling

Opptakskrav

For opptak til Folkehøgskolepedagogikk (30stp) kreves:

• Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering.

Tilleggskrav:

• Søkere må ifm praksis levere politiattest av nyere dato. 

• Søkere må være ansatt i folkehøgskole i studietiden. 

Emnene i studiet kan utgjøre første halvdel av Praktisk-pedagogisk 
utdanning (PPU). Om du ønsker å gjennomføre full PPU, søker du 
opptak til det i år 2 og søker om innpassing av emnene i 
Folkehøgskolepedagogikk (30stp). 

Det er bindende påmelding til studiet ihht. USNs
betalingsbetingelser. 

Vi tar forbehold om tilstrekkelig antall deltakere for å kunne starte 
opp. Det er fortløpende opptak av kvalifiserte studenter, til studiet 
er fulltegnet. 

Søknadsfrist: 15. mai 2020

Les mer og søk studiet her: 
https://www.usn.no/usn/no/folkehogskolepedagogikk/

Samlinger 2020 - 2021
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