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Riktig god sommer
Det har vært et tøft, lærerikt og uforutsigbart år, men også et år der folkehøgskolene
har vært viktigere enn noen gang.
Folkehøgskolene har imponert. Planer har blitt lagt og lagt på nytt, regler har endret
seg og skoleåret ble en runddans for å gi elevene et godt år midt oppi en pandemi.
Og det har folkehøgskolene jammen klart. Elevene kom seg kanskje ikke til eksotiske
plasser i utlandet, men de fikk et ekstra sosialt år og var antakelig de ungdommene i
Norge som merket minst til korona.
Gratulerer med vel gjennomført!

Lederforum

I fjor måtte IF ha digitalt årsmøte og Lederforum ble avlyst på grunn av korona. Vi er
optimister og tenker at høsten 2021 blir vesentlig bedre enn høsten 2020.
Det er nok flere enn oss som har tenkt det for det ble fort fylt opp på egnede hoteller.
Heldigvis er det bygget et helt nytt hotell i Oslo som vi har fått plass på.

Årets Lederforum blir arrangert 10.-12. november på Quality Hotel Hasle Linje
på Hasle i Oslo. Quality Hotel Hasle Linje ligger i en helt ny bydel bygget på den
gamle Vinmonopoltomten og ligger rett ved siden av Vinslottet.
Det går flybuss, buss og t-bane dit.
Vi tar selvfølgelig forbehold om at vi ikke får nye nedstenginger, men satser på at vi
nå ENDELIG kan møtes fysisk og faktisk prate sammen ansikt til ansikt. Hurra!

Åpning for utenlandske studenter

I dag tidlig kom endelig meldingen om at regjeringen åpner for at utenlandske
studenter og elever med studieplass eller skoleplass ved en norsk
utdanningsinstitusjon kan reise inn til Norge fra 1.august!
Se pressemeldingen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/utenlandsstudenterfar-komme-til-norge-fra-1.august/id2865159/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign
=nyhetsvarsel20210702-7:24%20AM
•

Elevene vil fortsatt være underlagt de gjeldende reglene for testing,
innreiseregistrering, karantene og eventuelt karantenehotell.
Reglene kan dere lese nærmere om her:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/egenerklaringsskjemafor-personer-som-skal-i-innreisekarantene-og-bekreftelse-pa-egnetoppholdssted-for-gjennomforing-av-karantene2/id2791503/ På denne siden
om innreiseregler vil dere se at det fortsatt står at «personer som har fått
oppholdstillatelse for å arbeide eller studere i Norge og som ikke allerede er
bosatt her» ikke kan reise inn i Norge nå. Ref pressemeldingen har de nok
ikke rukket å skrive om denne siden ennå. Vi vil ta kontakt med departementet
for å gjøre dem oppmerksomme på at de må oppdatere siden om innreise
som er fra 28.6. Vi vil også spørre om hvem som forventes å dekke
egenandelen for karantenehotell for folkehøgskoleelevene siden det kun står
at de forventer at universitetene og høyskolene dekker dette for sine
studenter.

•

UDI skal fra nå av behandle oppholdstillatelse/studietillatelse. Søkesiden
finner dere her: https://www.udi.no/en/want-to-apply/studies/

Del gjerne denne gledelige meldingen med deres utenlandske elever så fort som
mulig slik at de ikke gir opp planene om å komme til Norge for å gå på folkehøgskole.

Markedsføring og PR i sommer

Vi ser at elevtallene ser svært gode ut for IF-skolene samlet sett og at
søknadstallene øker. Samtidig ser vi at det fortsatt er en god del skoler som ligger
bak tidligere års elevtall.
Vi kjører derfor flere og større kampanjer i sommer enn tidligere. Vi annonserer
bredt, mest digitalt, men også noe analogt. Vi tester også ut nye kanaler for
annonsering slik som TikTok og Reddit.
I tillegg setter vi i gang en PR-kampanje i god tid før svar fra Samordna opptak. Årets
PR-kampanje fokuserer på at folkehøgskole er helt motsatt den vanlige flyttetrenden
for ungdommer. Der de fleste ungdommer flytter fra bygd til by – noen på grunn av
utdanning og andre på grunn av jobb – så gjør folkehøgskoleungdommer det helt
motsatte. Det er en større andel av byungdom enn bygdeungdom som drar på
folkehøgskole og spesielt Oslo-ungdommer reiser til andre landsdeler når de først
reiser på folkehøgskole.

Vi håper at denne kampanjen, og vår markedsføring, kan sette oss på kartet når
svarene fra Samordna opptak kommer. Da vet vi av erfaring at mange ungdommer
står uten tilbud og at de derfor er i modus for å vurdere alternativer – og det finnes jo
ikke noe bedre alternativ enn folkehøgskole!
Vi vet dessverre også at noen av våre «sikre elever» også har søkt Samordna
opptak og at mange av dem kanskje ikke tør å takke nei til det tilbudet.
Vi vil derfor oppfordre til å gjøre en ekstra innsats i sommer med å holde kontakten
med dem som allerede har takket ja til tilbud hos dere. Sjekk gjerne ut webinaret vi
hadde tidligere i vår med gode tips til hvordan dere kan følge opp søkerne deres:
https://www.youtube.com/watch?v=ZbIPhLaAYR4&t=1s
Her finner dere oversikt over alle webinarene vi har hatt:
https://www.frilyntfolkehogskole.no/if/nyheter/webinarer-med-tips-og-rad-rundtinformasjon-og-markedsforing/
Riktig god sommer!
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