
 

 

 

 

Til IF folkehøgskolene 
v/ rektor 

Oslo, 14. juni 19 
IF-rundskriv 04/19   

 

Søknadsstatistikk 
 

Fortsatt gode tall! 
Etter flere svært gode år så fortsetter 
folkehøgskolene likevel å få inn flere 
elever. Pr 1. juni hadde 2,3 prosent 
flere takket ja til plass på folkehøgskole 
enn på samme tid i fjor.  

Her er utviklingen i antall som har 
takket ja til plass pr 1. juni fra 2014 til 
nå: 

 

Det har også vært en økning i andelen 
som har takket ja til plass av årskullet. 
Her er utviklingen siden 2014: 

 

Økningen i antall søknader har vært 
enda større en økningen i antall 
ungdommer som har takket ja til plass 
på folkehøgskole. Det har vært sendt 
inn over 5 prosent flere søknader i år 
enn i fjor. Om hver enkelt har sendt inn 
flere søknader eller om flere har sendt 
til de samme linjene, og dermed fått 
nei på søknaden, vet vi ikke.  

Her er en oversikt over økningen i 
antall søknader fra måned til måned 
siden oktober, sammenlignet med i 
fjor. Som man ser så var økningen 
størst før 1. februar, men vi ligger 
fortsatt 1100 søknader over i fjor. 
Faktisk har vi nå det samme antall 
søknader som vi hadde i midten av juli 
i fjor.  

 

Kundereise 

Det er ingen enkel beslutning å 
bestemme seg for å gå på 
folkehøgskole. Det er et viktig år og i 
tillegg mange penger. Vi ser derfor at 
søkerne bruker lang tid på å bestemme 
seg og vi jobber for å holde dem 
«varme» helt fra de først tenker på 



 

folkehøgskole som et alternativ og til 
de har sendt inn en søknad.  

En analyse viser at 44% av søkerne 
våre bruker 12-90 dager fra de først er 
borti folkehogskole.no og til de sender 
en søknad.  

 

Bloggen er et trekkplaster 
Vi ser at bloggen på folkehogskole.no 
trekker mange inn til nettstedet.  

 

Dette er enten potensielle søkere som 
vi kan nå med remarketing, eller så er 
det tidligere elever som dermed blir 
bedre og mer kunnskapsrike 
ambassadører for folkehøgskolene.  

Mangler dere stoff til skolens 
Facebookside i sommer? Sjekk ut alle 
de gode artiklene på bloggen: 
https://www.folkehogskole.no/blogg  

Dere er også hjertelig velkomne til å 
dele film som vi legger ut på 
Folkehøgskolenes Facebookside.  

Husk å oppdatere 
Restplasstorget i sommer! 
Restplasstorget er nå oppe og går. Jeg 
vil derfor minne om at dere må huske å 
oppdatere Restplasstorget hver uke i 
sommer.  

Informasjonskonferansen 
Programmet til årets 
informasjonskonferanse er sendt ut og 
vi håper å se alle folkehøgskoler der.  

Vi har fått inn en svært god 
foredragsholder på 
krisekommunikasjon og i tillegg har vi 
spennende temaer som de siste 
trendene på Facebook og Instagram, 
og resultatene fra Ung-undersøkelsen.  

Informasjonskonferansen blir også 
første sjansen til å se det nye 
søknadsskjemaet som blir rullet ut til 
høsten.  

Se hele programmet her: 
https://www.frilyntfolkehogskole.no/if
/nyheter/informasjonskonferansen-
2019/ 

Vi ses! 

 

God sommer! 

 
Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for 
folkehøgskolen 
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