
4/7/2022 

 

1476336.DOCX Side 1 av 1 

FKU
Fylkeskommunene 

Oslo kommune, utdanningsetaten 

 

Satser for gjesteelever i videregående opplæring kalenderåret 2022 
Satsene for gjesteelever utarbeides med utgangspunkt i statens satser for oppgjør med 
frittstående skoler. FKU anbefaler at fylkeskommunene benytter satsene i forbindelse med 
gjesteelevoppgjør for 2022.  

Satsene justeres hvert år, vi minner om at satsene gjelder pr. kalenderår.  

 

Følgende satser anbefales for kalenderåret 2022 : 
Gruppe 1  • Idrettsfag 

• Kunst, design og arkitektur 
• Medier og kommunikasjon 
• Studiespesialisering 

Kr. 140.000 

Gruppe 2  • Bygg- og anleggsteknikk 
• Elektro- og datateknologi 
• Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign 
• Helse- og oppvekstfag 
• Håndverk, design og produktutvikling 
• Informasjonsteknologi og medieproduksjon 
• Salg, service og reiseliv  
• Teknologi- og industrifag 

Kr. 165.000 

Gruppe 3  • Musikk, dans og drama 
• Restaurant- og matfag 

Kr. 180.000 

Gruppe 4  • Naturbruk  Kr. 190.000 

For øvrig gjelder følgende:  

Lærlingundervisning: Kr. 1.100 x antall timer / antall lærlinger.  
For kjøp av hele klasser eller ved spesielle forhold må fylkeskommunene bestemme egne satser.  
Satser for spesialundervisning avtales særskilt.  

 

Med vennlig hilsen  

 

Arly Hauge (sign.)        Siri Halsan (sign.) 

Leder FKU         Sekretariat FKU  
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