
 

 

 

 

Til IF folkehøgskolene 
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Satsing på frilynt folkehøgskole 
 
Det gjøres mye godt arbeid for å fremme folkehøgskole som helhet, men egenarten 
til de frilynte folkehøgskolene forsvinner ofte litt bort. Mange vet dessverre ikke hva 
frilynt betyr eller hva det vil si å gå på en frilynt skole. I 2021 ønsker 
Informasjonskontoret derfor å satse litt ekstra på frilynt folkehøgskole. 
 
Vi har ansatt en prosjektmedarbeider og satt i gang flere tiltak med mål om å gjøre 
frilynt folkehøgskole mer synlig og fylle frilyntbegrepet med mening.  
 
Blant tiltakene er dialogprosjektet Frirommet, deltakelse på Oslo Pride, oppdatering 
av frilyntfolkehogskole.no og opprettelsen av egne frilynte sosiale mediekanaler.  
 
Tiltakene er ikke ment å konkurrere med det eksisterende og velfungerende 
samarbeidet med IKF under avsenderen «Folkehøgskolene». Tanken er å supplere 
den felles kommunikasjonen ved å tydeliggjøre hva frilynt folkehøgskole er og hvilket 
verdisyn skolene står for.  
 
 

Frilynte sosiale medier 
For å bli mer synlig er vi nå på Instagram og Facebook under navnet «Frilynt 
folkehøgskole». 
 
Facebooksiden retter seg mot voksne med interesse for skoleslaget, mens 
Instagramkontoen retter seg mot unge. Her ønsker vi å vise frem folkene og 
engasjementet på skolene, og gjerne gå litt dypere enn det som er mulig på kontoen 
til Folkehøgskolene. 

 
For å synliggjøre at din skole er frilynt oppfordrer vi til å bruke emneknaggen 
#frilyntfolkehøgskole i skolens Instagraminnlegg.  
 
Det er også opprettet en Facebookgruppe for å bedre den interne informasjonsflyten. 
Den heter «Ansatte i frilynt folkehøgskole», og vi oppfordrer til å bruke den aktivt og 
invitere ansatte inn.  
 
Spørsmål og innspill til frilyntsatsingen kan rettes til Eirin Høiseth på e-post: 
eirin@folkehogskole.no eller tlf: 98 49 53 72.  
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Frilynt folkehøgskole + Oslo Pride = sant! 
 
Frilynt folkehøgskole er i år offisiell Stolt Alliert av Oslo 
Pride! 

Pridedeltakelsen er en flott mulighet for oss til å ta et tydelig 
standpunkt for mangfold og inkludering, og vise at alle er 
velkomne på frilynte folkehøgskoler – både som ansatte og 
elever. 

Vi skal delta på Oslo Pride (18. – 27. juni) med stand i Pride 
Park og egen video i de digitale Pridesendingene. I tillegg 
vil vi vise frem skolenes engasjement for mangfold i våre 
sosiale medier.  

For å lage godt innhold som dere også kan dele, trenger vi hjelp:  

• Har din skole arrangert eller deltatt i Pride, eller har dere hatt andre relevante 

aktiviteter?  

• Har dere bilder eller video som kan illustrere Pride eller tema knyttet til kjønn, 

identitet og legning? 

• Har dere ansatte eller elever som er engasjert i LHBT-tematikk?  

Hvis svaret er ja: Send en mail til eirin@folkehogskole.no med bilder, video eller 
tips om aktivitet og folk. 

 

Folkehøgskolefrivillige 

Som en del av avtalen med Oslo Pride inviterer vi folk ved de frilynte skolene til å 
være frivillige under festivalen. Vi håper dere vil hjelpe oss å dele invitasjonen med 
årets og tidligere elever i deres kanaler. 

Invitasjon og informasjon om påmelding som frivillig finnes på: 
https://www.frilyntfolkehogskole.no/if/nyheter/bli-frivillig-pa-oslo-pride/ 

Å være frivillig under Pride sammenfaller med mange av frilynt folkehøgskoles 
verdier. Vi ønsker jo at våre elever skal bli aktive samfunnsborgere som bidrar til en 
bedre verden. I tillegg er det lærerikt å være frivillig, og det kan være en fin mulighet 
for elevene å samles igjen i sommer for å gjøre noe spennende og samfunnsnyttig 
sammen. 

 
Å invitere elever gir også en god mulighet til markere skolens standpunkt for 
mangfold til elevgruppen, og understreke eget frilynt verdigrunnlag. Fortell gjerne at 
deres skole, som del av de frilynte folkehøgskolene er offisiell «Stolt Alliert av Oslo 
Pride 2021» 
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Elevtall 
 
Det er tydeligvis populært å gå på frilynt folkehøgskole. IF-skolene har pr 1. mai 4 
prosent flere som har takket ja til plass enn på samme tid i fjor.  
 
Som vanlig er dette ikke jevnt fordelt på alle frilynte folkehøgskoler. Vi ser at spesielt 
skoler i nord og vest har framgang, og at det kan være tyngre å få elever til linjer der 
studieturen er sentral – reiselivslinjer, solidaritetslinjer og kulturlinjer.  
 
IKF-skolene har dessverre større nedgang enn IF-skolene har framgang. Dette 
handler antakelig ikke om livssyn, men mer om at IKF-skolen har studieturene som 
en mer framtredende del av markedsføringen av linjene og akkurat nå i koronatiden 
så kan det virke avskrekkende på søkere.  
 
Vi er likevel optimister på vegne av alle skoler og linjer. I år tenker vi at ekstra mange 
ungdommer trenger et år på folkehøgskole. De har mistet mye sosialt det siste året 
og vil antakelig ha lyst til å ta igjen noe av det tapte. Vi må antakelig være enda mer 
på i løpet av sommeren – spesielt rundt svar fra Samordna Opptak i juli – for å sikre 
at vi både får alle de søkerne vi trenger og at vi ikke mister dem som allerede har 
takket ja til plass.  
 
 
Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for folkehøgskolen 


