
 

 

 

 

Til IF folkehøgskolene 
v/ rektor 

Oslo, 2. august 19 
IF-rundskriv 06/19   

 

Lykke til med 
skolestarten! 
 

Velkommen til Ingvild! 
I går ønsket vi velkommen til en ny 
medarbeider i IF. Ingvild Sættem 
Beltesbrekke har begynt som ny 
informasjonsrådgiver og vil ha ansvar 
for Folkehøgskolenes sosiale medier 
og i tillegg for rådgivning innen sosiale 
medier overfor folkehøgskolene.  

Ingvild kommer fra en jobb i NRK P3 
der hun har jobbet med sosiale medier 
overfor en ung målgruppe.  

 

 

Dem som deltar på Folkehøgskoleuken 
til uka vil kunne treffe Ingvild der. Ellers 
vil Ingvild også bli å møte på 
Informasjonskonferansen og på flere 
distriktsmøter.  

 

Husk #FHSliv 
Mange av deres framtidige elever 
holder nå på å forberede seg på et 
fantastisk år hos dere.  

Oppfordre dem gjerne til å legge ut 
bilder av forberedelsene – for 
eksempel pakking eller reisen til skolen 
– på Instagram. Disse bildene bør 
tagges med #FHSliv og skolens 
hashtagger.  

Det vil gi oss et flott innblikk i mange 
tusen ungdommers sommerfugler-i-
magen og spenning.  

 

Rekordmange elever 
Det ser ut til at vi går mot en ny rekord 
i antall elever i norske folkehøgskoler. 
Julitallene tilsier en økning på 3 
prosent i forhold til juli i fjor. Vi får først 
augusttallene på mandag, men 
søknadsstrømmen på 
folkehogskole.no tilsier at tallet heller 
øker enn faller. Vi har fått inn langt 
flere søknader i juli i år enn i fjor.  



 

Vi har nå fått inn flere søknader så 
langt i år enn vi fikk i hele fjor! 

Rekorden i antall elever blir ekstra 
imponerende med tanke på at 
ungdomskullet har gått litt ned. 
Folkehøgskolene trekker altså en 
større del av 19-åringene enn i fjor.  

 

Velkommen til to nye skoler! 
For første gang på mange tiår starter 
det i år opp hele to nye folkehøgskoler 
i år.  

Det dreier seg om Evje folkehøgskole 
og Svalbard folkehøgskole. Evje 
folkehøgskole er frilynt og Svalbard 
folkehøgskole er en kristen 
folkehøgskole.  

Vi ønsker begge hjertelig velkomne og 
lykke til med skolestarten! 

  

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/ 

Meld deg gjerne på i dag! 

Vi ses! 

 

Oversikter 
Med dette rundskrivet ligger det to 
oppdaterte oversikter.  

Den ene er en oversikt over vi som 
jobber med kommunikasjon og 
markedsføring i IF og IKF. Med denne 
oversikten er det enklere å vite hvem 
du kan henvende deg til med spørsmål 
og innspill.  

Den andre oversikten er et forslag til et 
årshjul innen kommunikasjon og 
markedsføring. Årshjulet bør tilpasses 
til lokale forhold på hver enkelt skole, 
men vil kunne være en fin start.  

 

 

Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for 
folkehøgskolen 
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