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Tydelige trekk i søknadstallene 
 
Det er et rart søknadsår på grunn av korona og en generell usikkerhet blant søkerne 
våre. Mange skoler har derfor opplevd at søkertallene til de ulike linjene har vært helt 
annerledes enn i et vanlig år og mange tar kontakt med oss for å høre mer om de 
generelle trekkene.  

I dette rundskrivet vil jeg forsøke å gå igjennom de generelle trekkene vi ser når vi 
ser på alle skoler og alle linjer. Alt må tas med en klype salt da vi ikke har de offisielle 
mars-tallene enda, men baseres på søkertallene via folkehogskole.no og 
tilbakemeldingen vi fikk fra dere tidligere i uken.  

Generelle trekk slik det ser ut nå (vi sier fra når dette endres) 
• IF-skolene går samlet sett fram 
• IKF-skolene går samlet sett tilbake 
• Linjer som har reisemål i linjenavn, som fokuserer på reise i bilde eller tekst, eller der 

studieturen ellers er viktig, har færre søknader og ja-svar. Dette gjelder dessverre 
også solidaritetslinjer og kulturutvekslingslinjer. 

• Linjer med lokalt fokus går fram. Dette gjelder både linjer som fokuserer på lokal 
natur, men også «inne-linjer» slik som musikk- og teaterlinjer.  

• Vi ser en liten tendens til at skoler som ligger i områder som har fått mye 
medieomtale om smitte og strenge lokale regler, kan oppleve litt svakere søkning.  

Anbefalinger akkurat nå 
Det kan være lurt å gå igjennom kommunikasjonen av linjer som ikke har nok søkere 
dersom dere mistenker at det er bekymringer rundt studieturen som holder søkerne 
tilbake: 

• Vurder om toppbildet på folkehogskole.no heller skal være et bilde fra skolen enn et 
bilde fra en studietur 

• Vurder om teksten skal fokusere mer på livet på skolen enn innholdet på studieturen 
• Vurder å vise fram livet på linja i år der elevene ikke har vært på studietur 
• Beskriv tankene skolen gjør seg rundt studieturer. Har dere flyttet studieturen til våren 

2022? Har dere en Plan B dersom dere ikke kommer dere av gårde?  



 

I tillegg kan det være lurt å legge stor vekt på å vise fram det sosiale på skolen, at 
elevene deres er tett sammen både på dagen og på kvelden, og at driften er nesten 
normal i år. Dette gjelder både i sosiale medier og på nettsidene.  

Det vil skape trygghet når det gjelder å ta valg for høsten.  

Dere er også velkomne til å bruke innlegg på bloggen vår, slik som for eksempel 
denne bloggposten: https://www.folkehogskole.no/blogg/folkehogskole-er-det-
tryggeste-valget-til-hosten 

 

Husk å endre på innstillingen på linjene deres 
Vi ser at mange linjer fylles opp og jeg ville derfor minne dere om å markere dette på 
folkehogskole.no. Dere kan velge mellom følgende markeringer: 

• Ledig (denne er automatisk) 
• Fullt 
• Venteliste 
• Få ledige plasser 
• Kontakt skolen 

Vi anbefaler å bruke disse aktivt. Utover at det gir god og viktig informasjon til 
søkeren så kan det også gjøre søkeren oppmerksom på at det kan lønne seg å ikke 
vente alt for lenge med å sende inn søknaden sin.  

Folkehøgskolene som helhet vil også framstå som populære (hvilket de jo er ���� ) for 
journalister og annet godtfolk som er innom nettsiden vår.  

Riktig god helg! 

Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for folkehøgskolen 
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