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Oslo, 27. februar 18 
IF-rundskriv 01/18   

Søkere, elevtall og 
medieoppmerksomhet 
 

Dagene rundt 1. mars er alltid en 
spennende tid her på 
informasjonskontoret. Hvordan ser 
søkningen ut, og aller viktigst, hvor 
mange tar imot tilbudet om skoleplass 
til høsten?  

Det vi vet, er at per i dag er det sendt 
ca. 200, eller 1,5 prosent, flere 
søknader fra folkehogskole.no enn til 
samme dato i fjor. Det høye søkertallet 
ser altså ut til å holde seg. 

Pressemelding 
Vi forbereder en pressemelding om 
søker- og elevtall. Som vanlig er det 
samletall vi sender ut, ikke noe om 
enkeltskoler. Meldingen blir antakelig 
klar tirsdag 6. mars, og vi sender den 
til alle skolene da. Dagen etter går den 
ut til mediene.  

Presseberedskap 
Dere bør forberede dere på at lokale 
medier kan ta kontakt for å lage en sak 
med lokal vinkling. Eller dere kan selv 
ta kontakt.  

Her er i alle fall noen tips til 
forberedelsene: 

• Avklar hvem som skal uttale seg 
til media. 

• Snakk om deres egen skole og 
deres egne tall. Synsing og 

sammenligning med andre bør 
unngås. 

• Tenk igjennom om det er annen 
viktig informasjon om skolen 
dere vil ha fram hvis 
anledningen byr seg. 

• De generelle tallene har vært 
gode gjennom flere år, og vi 
forventer gode tall i år også. Pek 
gjerne på gode grunner til dette: 
Mye godt skoleutviklingsarbeid. 
Spennende og relevante 
fagtilbud. Anbefalinger fra 
fornøyde elever (husk EPSI-
undersøkelsene). Eller helt lokal 
grunner. 

• Ta gjerne en kikk på 
folkehøgskolebloggen for tips til 
gode elevhistorier: 
https://www.folkehogskole.no/bl
ogg, eller fortell en av deres 
egne. 

En god «one-liner», et kort og fyndig 
utsagn, enten som elevsitat eller på 
skolens vegne, vil ofte bli plukket opp 
av journalisten. Så ha noen klare! 

 

Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for 
folkehøgskolen 
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