
 

 

 

 

Til IF folkehøgskolene 
v/ rektor 
Tilsvarende rundskriv er sendt til alle IKF-skoler 

Oslo, 22. april 2020 
IF-rundskriv 06/20   

 

Informasjon og 
markedsføring i en 
vanskelig tid 
 
Søknadstallene fortsetter å gå opp, 
hvilket er gledelig. Vi må nemlig regne 
med at mange elever kan falle fra om 
de kjenner på for stor usikkerhet 
knyttet til det å begynne på 
folkehøgskole i august.  

Mange ungdommer har nok sikret seg 
med å både søke folkehøgskole og 
Samordna Opptak. Dette kan være 
ungdommer som helst vil gå på 
folkehøgskole, men som føler seg 
utrygge på tilbudet vårt til høsten.  

 

Markedsføring rundt Samordna 
Opptak 
Samordna Opptak melder at de sender 
ut tilbudene fra universitetene og 
høgskolene rundt 20. juli. 
Erfaringsmessig kommer dette 
vanligvis noen dager før 20. juli.    

Vi anbefaler derfor alle skoler å sende 
ut god og trygghetsskapende 
informasjon til alle som har takket ja til 
plass på skolen før 10. juli.  

Det kan også være lurt å rette skolens 
markedsføringskampanjer inn mot 
denne datoen. Vi må regne med en 

kraftig økning i antall søkere på 
Samordna Opptak og dermed mange 
som ikke får tilbud om førstevalget. 
Annonser med budskap om «Usikker 
på hva du skal gjøre til høsten?» kan 
treffe bra i målgruppen fra rundt 10. juli 
og et godt stykke ut i august.  

 

Vær tilgjengelig 
Utover at det kan være lurt å sende ut 
informasjon til dem som har takket ja til 
plass hos dere i starten av juli, så kan 
det også være lurt å ha god 
bemanning på telefon, epost og i 
sosiale medier i hele juli.  

I år vil det antakelig komme enda flere 
spørsmål enn vanlig og vi vil ha med 
enda flere usikre ungdommer å gjøre 
enn på vanlige år.  

 



 

 

Problemer med visum 
Vi har fått melding om at 
visumbehandlingen i UDI har stoppet 
opp. Dette kan få store konsekvenser 
for elever som trenger visum da 
forsinkelser nå kan gjøre at de ikke får 
visumet sitt til skolestart. 

Folkehøgskolerådet er på ballen og 
holder kontakten med UDI og vi håper 
det går bra for alle våre utenlandske 
elever.  

De visumpliktige elevene utgjør en 
liten, men viktig del av norsk 
folkehøgskole.  

 

Skolestart og retningslinjer 
Vi har satt i gang et arbeid på tvers av 
folkehøgskoleorganisasjonene for å 
lage forslag til retningslinjer for 
skolestarten.  

Dette gjør vi både for å lette arbeidet til 
skolene med å lage lokale 
retningslinjer, men også for å trygge 
sentrale myndigheter i at 
folkehøgskolene tar smitterisikoen på 
alvor.  

Vi har fått tilsendt tilsvarende 
retningslinjer fra de danske 
folkehøgskolene og kommer til å følge 
nøye med på deres eventuelle oppstart 
i mai. I tillegg følger vi med på det som 
skjer hos forsvaret og i andre 
skoleslag.  

Vi kommer til å involvere skolene i 
arbeidet på ulik vis og vi kommer også 
til å hente inn kompetanse fra sentrale 
helsemyndigheter.  

Håpet er at slike retningslinjer kan 
gjøre det enklere for skolene og for 
lokale helsemyndigheter å planlegge 
for en god skolestart i august.  

 

God undervisning nå er den 
beste reklamen 
Kontakt med elever gjennom digital 
undervisning har store begrensninger. 
Likevel har folkehøgskolene fått til mye 
spennende nettundervisning, hvilket er 
imponerende!  

God undervisning nå, selv under de 
vanskelige forholdene dere har, kan 
vise seg å være et godt bidrag til deres 
framtidige markedsføring. Elever som 
blir sett og hørt av dere gir gode 
fortellinger videre. Det gjelder ikke 
minst i denne situasjonen der de ikke 
er fysisk til stede.  

Finn gjerne ekstra inspirasjon i 
Facebookgruppen Koronarammede 
folkehøgskoleansatte og på nettsiden 
om fjernundervisning i folkehøgskolen.  

 

Hjelp til markedsføring 
Trenger dere hjelp til å sette opp gode 
sommerkampanjer? 

• Facebook: Ta kontakt med Dorte 
(dorte@folkehogskole.no )  

• Google: Ta kontakt med Mette 
(mette@ikf.no ) 

Trenger dere innspill på om deres 
kanaler ut fungerer godt? 

• Sosiale medier: Ta kontakt med 
Ingvild (ingvild@folkehogskole.no  

• Nettsiden og skolesiden på 
folkehogskole.no: Ta kontakt med 
Astrid (astrid@folkehogskole.no ) 

Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for 
folkehøgskolen 

https://www.facebook.com/groups/3606132272794363
https://www.facebook.com/groups/3606132272794363
https://www.frilyntfolkehogskole.no/pu/fjernundervisning/
mailto:dorte@folkehogskole.no
mailto:mette@ikf.no
mailto:ingvild@folkehogskole.no
mailto:astrid@folkehogskole.no

	Med vennlig hilsen
	Dorte Birch Daglig leder Informasjonskontoret for folkehøgskolen

