
 

 

 

 

Til IF folkehøgskolene 
v/ rektor 
Tilsvarende rundskriv er sendt til alle IKF-skoler 
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IF-rundskriv 02/20   

 

Markering av frilynt 
folkehøgskole 
 
Vi i IF jobber svært godt sammen med 
IKF, slik dere ser av vårt felles 
informasjonsmateriell med avsenderen 
«Folkehøgskolene».  
 
Vi må likevel huske at vi også er frilynt 
folkehøgskole og at vi har egne verdier 
som vi også må stå tydelige fram med.  
 
Her i rundskrivet kommer tre punkter 
som kan få betydning for de frilynte 
folkehøgskolene i tiden framover.  
 
1, Frirommet 
Alle frilynte folkehøgskoler fikk tidligere 
i februar en rundspørring angående 
deltakelse i vårt nye frilynte prosjekt, 
Frirommet.  
 
Dette er et svært spennende prosjekt 
som Folkehøgskoleforbundet og IF er 
sammen om. Øyvind Brandt, tidligere 
styreleder i IF, er prosjektleder.  
 
Frirommet er et prosjekt som har vært 
kjørt i Danmark i flere år og som vi har 
fått lov å introdusere i Norge.  
 
Vi holder nå på med å søke om midler 
fra ulike stiftelser, men Øyvind har 
også sendt ut en forespørsel til alle de 
frilynte folkehøgskolene om deltakelse 
i friromsprosjektet.  

 
Vi håper på en til to deltakere fra 
hver av de frilynte folkehøgskolene 
slik at dette kan bli et slagkraftig 
demokratiprosjekt inn mot valget i 
2021.  
 
Les mer her: 
https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/
nyheter/skal-frilynt-folkehogskole-
introdusere-frirommet-i-norge/  
 
 

 
 
 
Ta gjerne kontakt med Øyvind på 
ob@folkehogskole.no for å melde 
skolen på eller for å få utfyllende 
informasjon 
 
 
 

https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/nyheter/skal-frilynt-folkehogskole-introdusere-frirommet-i-norge/
https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/nyheter/skal-frilynt-folkehogskole-introdusere-frirommet-i-norge/
https://www.frilyntfolkehogskole.no/fhf/nyheter/skal-frilynt-folkehogskole-introdusere-frirommet-i-norge/
mailto:ob@folkehogskole.no


 

2, Deltakelse i Pride 
IF har valgt å melde på frilynt 
folkehøgskole til å ha en stand under 
sommerens Pride-arrangement i Oslo.  
 
Som en del av pakken så ønsker Pride 
å få så mange som mulig – og helst 
minst 50 – frivillige fra folkehøgskolene 
(elever/tidligere elever/ansatte) – som 
ønsker å stille opp og hjelpe til med å 
arrangere Pride.  
 

 
 
Å være frivillig under Pride har mange 
verdier som støtter opp om hva frilynt 
folkehøgskole står for – vi ønsker jo at 
våre elever skal bli aktive 
samfunnsborgere som bidrar til en 
bedre verden – men i tillegg er det 
også både spennende og lærerikt å 
være frivillig under Pride. Det er 
virkelig vinn-vinn for våre elever og 
tidligere elever å bidra under Pride, 
helt uavhengig av egen legning og 
kjønnsidentitet.  
 
Pride sender ut mer informasjon og 
mulighet for påmelding 15. mars, men 
her er litt foreløpig informasjon: 
https://www.oslopride.no/a/engasjer-
deg-i-oslo-pride   
 
Jeg håper alle frilynte folkehøgskoler 
hjelper til med å dele denne 

informasjonen med sine elever og 
tidligere elever. 
 
Pride er også opptatt av 
overnattingsmuligheter så om dere har 
elever som bor i Oslo, og som har en 
ekstra seng eller madrass på gulvet, så 
er det flott om de kan oppfordres til å 
dele denne med andre frivillige 
folkehøgskoleelever.  
 
3, Vær tydelig på at dere er en 
frilynt folkehøgskole 
Frilynte folkehøgskoler har alt å vinne 
på å være tydelige på hva skolen står 
for. Marker gjerne dette i alt deres 
informasjonsmateriell, på nettsiden, på 
folkehogskole.no, i sosiale medier, i 
brev til søkere og elever og alle andre 
steder.  

 

Vært tydelig på at dere er frilynte, men 
gi det også gjerne et konkret innhold. 
Hva betyr det å være frilynt 
folkehøgskole for akkurat deres skole?   

 
Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for 
folkehøgskolen 
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