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Gratulerer med 
opptaket 
 
Nå er 1. februar overstått, og 
folkehøgskolene har også fått en 
noenlunde oversikt over hvor mange 
av de tidlige søkerne som ønsker å 
takke ja til plassen de har fått tilbud 
om.  
 
Økning i antall søknader 
Gratulerer med den store økningen i 
antall søknader. Vi har nå fått inn 2/3 
av det antallet søknader vi fikk inn i 
hele fjor. Økningen i antall søknader 
er, akkurat nå, på 15 prosent i forhold 
til samme tid i fjor.  
 
Vi har fått inn over 2000 flere søknader 
enn vi fikk på samme tid i fjor.  
 
 

Det betyr ikke at alle skoler eller linjer 
er 2/3 fulle. Søknadene er skjevt 
fordelt, som de er det hvert år.  
 
Noen linjer er helt fulle, og andre 
trenger mange flere elever. De fleste 
ligger antakelig et sted midt på 
spekteret: ganske greit med elever nå i 
februar, men flere hadde ikke skadet.  
 
Holde koken 
Vi jobber nå med å holde koken på 
søknadstilfanget. Erfaringsmessig så 
vet vi at det fortsatt kommer en del 
søknader i februar og et lite stykke ut i 
mars, men at det stilner veldig i april og 
mai, før det tar seg opp igjen når 
søkerne våre er ferdige med 
eksamene sine i juni.  
 
Vi oppfordrer alle skoler til å dele våre 
blogginnlegg når vi legger dem ut på 
Facebook. Det øker spredningen av 



 

vårt kjernebudskap om at man fortsatt 
kan søke folkehøgskole.  
 
Vi oppfordrer også skoler som får fulle 
linjer til å henvise potensielle søkere til 
folkehogskole.no for å finne andre 
skoler og linjer de kan søke på.  
 
Viktig: gi linjene rett 
markering! 
For å kunne motivere så mange 
ungdommer som mulig til å sende en 
søknad allerede nå – og til å sende 
søknaden til en linje som har plass til 
dem – så oppfordrer vi alle skoler til å 
gi hver enkelt linje rett markering på 
folkehogskole.no.  
 
I skolebasen kan man velge mellom 
disse ulike markeringene: 
 
 

 
 
Huk av riktig for hver enkelt linje! 

Legg spesielt merke til at dere kan 
markere for «få ledige plasser». Den 
bør dere minimum bruke om det er tre 
eller færre plasser på en linje. 

Mange fordeler med riktig 
markering av linjene 
Det er mange fordeler om alle skoler 
markerer riktig for alle linjene sine: 

• Linjen deres framstår som populær 
både blant potensielle nye søkere, 
men også blant dem som allerede 
har fått plass.  
 

• Potensielle søkere opplever at det 
haster å søke. Dette gjelder 
spesielt på linjer der det står «få 
plasser» eller på skoler der flere av 
linjene er markert som «fulle», men 
det gjelder også rent generelt. 
Dersom søkere leter seg igjennom 
alle linjene på folkehogskole.no og 
ser at mange står som fulle eller 
med «få ledige plasser» så 
skjønner de at de bør sende 
søknaden i dag. Dette kan komme 
både deres skole – og andre skoler 
som trenger søknader – til gode.  
 

• Potensielle søkere får korrekt 
informasjon og trenger ikke å kaste 
bort tiden på å søke på linjer der 
de uansett ikke kan få plass. Dette 
er dermed også en god solidarisk 
hjelp til skoler som trenger flere 
søkere.  
 

• Potensielle søkere opplever at 
folkehøgskolene er populære – og 
alle har jo lyst til å være med på 
noe som er populært ����  
 

• Journalister som sjekker 
folkehogskole.no ser at 
folkehøgskolene faktisk er akkurat 
så populære som vi påstår de er.  

 
Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for 
folkehøgskolen 
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