
Og Jappe Ippes Folkehøgskole inn på statsbudsjettet i høst 
 
Jappe Ippes Folkehøgskole i Aure har søkt om tillatelse til oppstart 13 år på rad og er nå den 
folkehøgskolen som har ventet lengst i Norge på å få starte opp! Jappe Ippes Folkehøgskole er godt 
forankret i havnæringenes behov for en bærekraftig utvikling og prosjektet har et regionalt 
nedslagsfelt med samarbeidsparter fra hele Nordvestlandet. Sist uke var aktører som jobber med 
prosjektet i møte med statssekretæren i utdanningsdepartementet for å kreve at prosjektet får 
midler til oppstart på statsbudsjettet for 2021 som legges frem i starten av oktober.  
 
- Vi er klare for oppstart i 2022 med 120 elever, og tiden er overmoden for at Regjeringen prioriterer skolen på 
høstens statsbudsjett. Vi trenger oppstartsmidler for å komme videre i den operative planleggingen, og deretter 
driftsmidler fra 2022, sier styrelederen som var leder for en delegasjon som har møtt statssekretær Anja 
Johansen i Kunnskapsdepartementet. 
 
Jappe Ippes folkehøgskole er et velfundert og godt forankret regionalt skoleprosjekt på Nordvestlandet. En rekke 
regionale bedrifter, organisasjoner, institusjoner, kommuner samt Møre og Romsdal fylkeskommune ønsker at 
prosjektet skal starte opp, og flere av disse har avtaler om samarbeid med skolen når den kommer i drift. I denne 
sammenheng er det verdt å trekke frem skoleprosjektets intensjonsavtaler om samarbeid med de tre nasjonale 
sentrene for ny energi: Sol- og bioenergisenteret på Tingvoll, Vindenergisenteret på Smøla og Runde miljøsenter. 

Jappe Ippes folkehøgskole er «et gryteklart prosjekt» etter mange års arbeid, og er det prosjektet som med sine 
13 søknadsrunder om oppstart, har ventet lengst på sin tillatelse av alle dagens søkerskoler. Hele tiden har 
selskapet og dets samarbeidsparter lagt vekt på kontinuerlig utvikling og forbedring av skolekonseptet.  
 

Norge har over 80 folkehøgskoler, men ingen av dem har fokus på havet 

Folkehøgskolen har havrommet og bærekraft som innramming og samarbeider tett med næring og forskning, 
sier styreleder Nordseth, og forteller videre at skolen har hentet sitt navn fra entreprenøren og innovatøren 
Jappe Ippes. Han var hollenderen som kom til Tustna på 1600-tallet og startet klippfiskeventyret på Nordmøre. 
 
Med sin forankring i havnæringene og bærekraft, og med ambisjon om jobbskaping svarer skolen direkte ut en 
rekke tiltak fra Regjeringens strategiplan for havnæringene; Blå muligheter. Venstre har også prioritert skolen – 
naturlig nok p.g.a. skolens integritet innen temaene innovasjon, pedagogisk entreprenørskap og bærekraftig 
utvikling av havnæringene. Skolen svarer i tillegg også ut en rekke av myndighetenes skolepolitiske målsettinger 
samt næringslivets behov for rekruttering og kompetanse. 

 
Møte i Kristiansund i februar 

Guri Melby deltok i februar på et møte i Kristiansund om Jappe Ippes Folkehøgskole. Da var statsråden ennå 
stortingsrepresentant. I møtet ga Melby uttrykk for at Jappe Ippes Folkehøgskole var en skole hun ville prioritere 
for oppstart. Fra aktørene i skoleprosjektet er det nå klare forventninger og håp om at statsråden fortsatt vil 
prioritere Jappe Ippes Folkehøgskole ved fremlegging av statsbudsjettet i oktober. 
 


