
 

 

 

 

Til IF folkehøgskolene 
v/ rektor 

Oslo, 3. februar 21 
IF-rundskriv 01/21   

 

Kommunikasjon av søkertall 
 

Vi har fått henvendelser fra skoler som lurer på kommunikasjon av skolens søkertall. 
Noen fordi de har fått en henvendelser fra lokalmediene og noen fordi de selv ønsker 
å gå ut med informasjon.  

Det er flott med all kommunikasjon av at det er mulig å søke seg til folkehøgskole, 
spesielt om det er kombinert med fine historier om folkehøgskole som et sosialt 
skoleslag.  

 

Søkertall 
Vi får først skikkelige søkertall etter de første innrapporterte tallene til NAVI i mars, 
men foreløpig kan det se ut til at vi har en nedgang i antall søknader og en oppgang i 
antall søkere. Om det siste viser seg å stemme så er det svært gledelig. Det er tross 
alt søkerne, og ikke søknadene, som teller! 



 

På skolenivå er søknadstallene svært ulike. Noen har stor framgang, andre like stor 
tilbakegang. Slik er det hvert år og så utjevner det seg utover våren og sommeren. 
Men akkurat i år kjennes det nok ekstra bekymringsfullt å ha en stor nedgang siden 
året er forbundet med såpass mye usikkerhet.  

Vi anbefaler å ha is i magen. Folkehøgskolene har tross alt akkurat det ungdommene 
trenger nå, men når de sitter det med digital undervisning og lite sosialt liv så kan det 
være vanskelig å ta valg for høsten.  

På linjenivå kan det se ut til at friluftslivslinjer med lokalt/norsk fokus har framgang. 
Det samme gjelder teater, musikk, kunst og flere andre linjer med fokus på aktiviteter 
på skolen. 

Linjer med fokus på reiser, spesielt til Afrika, Latin-Amerika og Nord-Amerika ser ut til 
å ha noe større utfordringer. Ikke så veldig rart slik verden ser ut i dag. Også der 
håper vi at vaksiner og generell åpning av samfunnet vil gi flere søkere utover våren 
og sommeren.  

Bemerk at dette er de store linjene. Her vil det være lokale forskjeller! 

Tips til kommunikasjon om tall i lokalmediene 
Her er litt tips og råd til hva som kan være lurt å si til mediene akkurat nå.  

Skoler med oppgang i antall søknader eller som ligger på samme nivå 
som i fjor 

• Vær gjerne stolte eksternt. Dette er gledelig.  
• Henvis gjerne til oss når det gjelder de sentrale tallene da disse tallene endrer 

seg hele tiden 
• Si gjerne noe om folkehøgskolenes søknadsprosess og at man kan søke helt 

fram til skolestart eller til linjen er full. Og at det kan lønne seg å søke snart da 
mange linjer fort kan bli fulle.  

• Fortell gjerne om at folkehøgskolene er akkurat det ungdommer trenger i år og 
at dere gleder dere til å gi elevene et sosialt år fra august.  

• Fortell også gjerne om hvordan årets elever har vært sosiale fordi dere har 
gode smittevernplaner, elevene er på skolen (eller sammen med skolen) hele 
tiden så de drar ikke med seg smitte inn på skolen, elevene har vært 
ansvarsbevisste og forsiktige, og at hele skoleslaget baserer seg på at man 
lærer i et sosialt fellesskap.  

• Snakk gjerne opp folkehøgskolens særkjenne: internat, praktisk læring, 
mindre stress fordi det ikke er eksamen eller karakterer, et sted der man lærer 
mer fordi man får lov å jobbe med det man trives med.  

• Snakk også gjerne om at dere skjønner at det kan være vanskelig for 
ungdommer å ta valg akkurat nå med så mye usikkerhet som er i samfunnet, 
men at folkehøgskole er det tryggeste valget man kan ta: et år der bolig og 
mat er fikset og der man får være sammen med mange andre ungdommer.  

 

 



 

 
Skoler som har hatt nedgang i antall søknader/elever 

• Vær gjerne stolte over alt det flotte årets elever opplever 
• Det er ikke noe rart at ungdommer trenger litt mer tid til å tenke seg om i år og 

dere er optimister for dere kan jo tilby akkurat det ungdommer trenger i år og 
dere gleder dere til å gi elevene et sosialt år fra august. Folkehøgskole er det 
tryggeste valget man kan ta: et år der bolig og mat er fikset og der man får 
være sammen med mange andre ungdommer.  

• Henvis gjerne til oss for samlede tall da disse endrer seg hele tiden. 
• Fortell gjerne om folkehøgskolenes søknadsprosess og at man kan søke helt 

fram til skolestart, men at det generelt kan lønne seg å søke tidlig.  
• Fortell også gjerne om hvordan årets elever har vært sosiale fordi dere har 

gode smittevernplaner, elevene er på skolen (eller sammen med skolen) hele 
tiden så de drar ikke med seg smitte inn på skolen, elevene har vært 
ansvarsbevisste og forsiktige, og at hele skoleslaget baserer seg på at man 
lærer i et sosialt fellesskap.  

• Snakk gjerne opp folkehøgskolens særkjenne: internat, praktisk læring, 
mindre stress fordi det ikke er eksamen eller karakterer, et sted der man lærer 
mer fordi man får lov å jobbe med det man trives med.  

 
 

 

Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for folkehøgskolen 
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