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Informasjon til neste års 
elever 
 
De siste søkertallene ser positive ut. 
Etter en liten nedgang i mars så går 
søkertallene igjen oppover. De siste 14 
dagene var det 100 flere søknader enn 
på samme tid i fjor. Alt i alt ligger vi 
snaut 13 prosent over fjoråret i antall 
søknader.  

Utrygghet 
Vi ser likevel at det er en viss utrygghet 
blant søkerne og dem som har takket 
ja til plass til høsten med tanke på om 
folkehøgskolene får starte opp. Det er 
ikke så rart. I en tid som denne er det 
mange som ønsker ekstra trygghet.  

Folkehøgskolene har ikke fått noen 
eksplisitte signaler fra regjeringen i 
verken den ene eller den andre 
retningen, men registrerer at 
kunnskapsminister Henrik Asheim, i et 
intervju med en lokalavis i dag, kun 
nevner muligheten for stenging av 
folkehøgskolene til høsten «dersom 
koronasmitten blomstrer opp igjen».  

Vi må derfor gå ut fra at regjeringen 
planlegger vanlig oppstart av 
folkehøgskolene dersom 
smittesituasjonen fortsetter slik den ser 
ut i dag.  

 

Ingen garantier 
Ingen kan garantere noe når det 
gjelder Covid-19, men vi registrerer at 
det er planer for åpning av andre 
skoleslag de nærmeste ukene og det 
er ikke umulig å tenke seg til at også 
folkehøgskolene hadde fått åpne igjen 
dersom skoleåret vårt hadde vart til 15. 
juni eller senere.   

Vi vet at mange folkehøgskoler velger 
å endre på innholdet på linjene de 
tilbyr til høsten. Det er nok spesielt 
mange folkehøgskoler som velger å 
flytte studieturer fra høsten til våren 
eller som velger å endre på 
reisemålene for studieturene.  

 



 

Kommunikasjon til neste års 
elever 
Vi vil anbefale at dere kommuniserer 
akkurat dette til søkere og til dem som 
har valgt å takke ja til plassen: Hvilke 
endringer dere har gjort og hvilke 
endringer dere vurderer å gjøre på det 
året de skal ha hos dere.  

Om dere viser elevene at dere 
planlegger for vanlig oppstart til 
høsten, dog med enkelte endringer for 
å tilpasse linjer og skoler til en ny 
smittesituasjon, så vil det kunne gi 
bekymrede elever en trygghet de 
trenger akkurat nå.  

Dere kan ikke gi garantier, men for 
mange vil det være god nok trygghet å 
se at dere foreløpig planlegger for 
vanlig drift til høsten, dog med 
tilpasninger.  

Journalister 
Vi anbefaler at dere gir tilsvarende 
informasjon om dere blir kontaktet av 
journalister. Folkehøgskolene er ikke 
tjent med å skape frykt for at vi ikke får 
starte opp til høsten når det foreløpig 
ikke er noe som tilsier at dette ikke 
kommer til å skje.  

Folkehogskole.no 
Se også gjerne informasjonen vi har 
gitt på folkehogskole.no 
https://www.folkehogskole.no/korona 

 

Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for 
folkehøgskolen 
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