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Kortkurs og 
søknadskjema 
 
 
 

Kortkursfilmer 
Som dere kjenner til vil regjeringen gå i 
dialog med folkehøgskolene med sikte 
på å finne en modell for å fase 
ut kortkurs. 

Informasjonskontorene har laget 3 
nydelig reklamefilmer med innhold 
hentet fra kortere kurs i 
folkehøgskolen. De viser på en flott 
måte gode sider ved kortkurs som 
finnes i og illustrerer på en fin måte de 
kurstypene som vi har et lite håp om å 
få beholde. 

Vi kommer til å dele filmene og 
bloggsaker om filmene i ulike sosiale 
medier og ønsker positiv vinkling. Det 
betyr at vi ønsker å vise filmene fram 
med stolthet slik at folkehøgskolenes 
støttespillere kan dele stoltheten over 
våre kortere kurs. Vi deler ikke filmene 
eller bloggpostene med anklager om 
kutt eller andre negative vinkler. 

Vårt mål er å vise noe av det som er 
spesielt ved muligheten til å drive korte 
kurs i folkehøgskolen. Det er sikkert 
mange aktiviteter vi kunne filmet, men 
vi valgte ut de kurstypene vi har størst 
sjanse for å beholde, selv om 
regjeringserklæringen peker på at alle 

skal bort og vi tror det åpner opp for å 
se kursene med nytt blikk. 

Den første filmen legges ut på 
Folkehøgskolenes Facebookside i dag. 
Vi oppfordrer alle skoler til å dele 
filmene og bloggpostene på egne 
Facebooksider for å få så stor 
spredning som mulig. Dette helt 
uavhengig av om man selv har den 
typen kortkurs.  
 
Det vil være en stor hjelp i det politiske 
arbeidet at film og bloggposter får så 
stor, og positiv, spredning som mulig. 
 
Nytt søknadsskjema på 
folkehogskole.no 
Frem mot sommeren skal vi jobbe med 
forenkling og forbedring av 
søknadsskjemaet på folkehogskole.no. 
Konverteringsgraden, det vil si hvor 
mange som fullfører søknadsskjemaet 
etter å ha begynt på det, varierer fra 5 
– 22 % mellom skolene, så her har vi 
potensiale for å få flere gjennom 
søknadsprosessen.  

I prosjektet skal vi se på skjemaets 
oppbygning, design, hjelpetekster og 
feilmeldinger. Første aktivitet i 
prosjektplanen er en brukertest av 
dagens skjema for å få et innblikk i 
hvor problemene oppstår for brukerne.  

I tillegg skal vi gjennomføre en 
ekspertvurdering av søknadsskjemaet 
som vil være et underlag til forbedring 
av dagens skjema. Målet er å ha et 



 

nytt søknadsskjema på plass til vi 
‘åpner’ for et nytt skoleår på 
folkehogskole.no 1. november.  

Dere vil få mer informasjon når 
prosjektet er i gang, og vi vil nok også 
be noen av dere om hjelp til å teste 
underveis. Har du ønsker eller innspill, 
send dem gjerne til vår webredaktør 
Astrid Fuhr på 
astrid@folkehogskole.no 

 
 
Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for 
folkehøgskolen 
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