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Folkehøgskole i en 
koronatid 
 
Nå er folkehøgskolebyggene 
stengt, men folkehøgskolen 
lever! 
 

 
 
«Ny skoledrift» er beste 
markedsføring  
 
Akkurat nå skjer det et vanvittig 
spennende arbeid med å flytte 
folkehøgskoledriften fra den fysiske 
folkehøgskolen til en slags virtuell 
folkehøgskole.  

Kommunikasjon skjer digitalt, men 
skolehverdagen er ikke nødvendigvis 
foran skjermen.  
 
En fantastisk mulighet er at elever på 
«hjemmeskole» kan være en ressurs i 
samfunnet der de nå er. Her har vi 
både en mulighet og et oppdrag som 
folkehøgskole. Alt selvsagt innenfor 
helsemyndigheters råd for smittevern. 
Bare et av mange gode initiativ.  
 
 
Vi er utrolig imponert over deres 
fantasi og pågangsmot i en vanskelig 
tid. Dere bygger skolens og 
folkehøgskolens posisjon for tiden som 
kommer. Det er den beste 
markedsføringen nå. Vi har også 
forståelse for at det er ulik grad av 
ressurser og for noen er dette 
krevende.  
 
Gode opplegg og ideer deles, og vi 
skal løfte og gi hverandre energi. 
 
 
Annen markedsføring 
 
På generelt grunnlag vil vi ikke 
anbefale noe stort trykk på 
markedsføring akkurat nå.  
 
Informasjonskontorene har skrudd ned 
det meste av egen markedsføring og 
tenker at vi får heller ta det igjen når 
denne vanskelige situasjonen er over.  
 



 

Å reklamere for «det beste året i ditt 
liv» når det sitter mange skuffede 
elever rundt omkring i landet kan bli 
oppfattet litt feil. Det er uansett 
lavsesong for søknader nå og fram til 
juni, så vi vil anbefale å ha litt is i 
magen fram til i hvert fall påske. 
 
Det er likevel mulig både for oss og 
dere og holde frem gode historier om 
hva vi lykkes med under dagens 
forutsetninger. 
 
 

Råd for kommunikasjon i 
sosiale medier 
 

• Vis at folkehøgskolen fortsetter 
selv om bygningen er stengt 

• Del bilder av elevene som har 
folkehøgskole hjemme. Husk å 
be dem om å tagge dere i 
stories så dere kan dele videre, 
eller del innlegg de har lagt ut 
(bruk papirflyet under innlegget) 

• Legg ut faglige tips 
• Legg ut treningsøvelser 
• Legg ut hilsener fra lærere 
• Legg ut morgensamlinger 
• Legg ut matoppskrifter så 

elevene kan lage den samme 
maten hjemme – alle spiser 
sammen 

• Legge ut fellessang – melodi og 
tekst – med oppfordring om at 
man synger sammen 

• La elever ha takeover på 
kontoene deres hjemmefra og la 
dem vise fram livet hjemme 

• Lag innhold der elevene hjelper 
andre: treningselever kan lage 
trimvideoer for eldre som må 
holde seg inne. Matlinjer kan 
lage oppskrifter av ting man har 
i kjøleskapet 

• Bli inspirert av hverandre! Lån 
gode ideer og hjelp hverandre. 

 

Nyttige Facebook-grupper 

Vi anbefaler alle rektorer og 
inspektører om å bli med i Facebook-
gruppen Rektorer og inspektører i 
norsk folkehøgskole: 
https://www.facebook.com/groups/489
006211795841/   
I tillegg anbefaler vi alle tilsatte om å bli 
med i Facebook-gruppen 
Koronarammede 
folkehøgskoleansatte: 
https://www.facebook.com/groups/360
6132272794363/  

  
I begge grupper utveksles det tips og 
råd til fortsatt drift av folkehøgskolene.  

 
Vi jobber sammen for 
skoleslaget 
Folkehøgskolekontorets 
organisasjoner er som skolene i en 
spesiell situasjon. Vi jobber tett og godt 
sammen og koordinerer informasjon til 
skolene og hjelper hverandre i arbeidet 
til beste for skolene. 

 

Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for 
folkehøgskolen 
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