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Forberedelse til 1.
november
Nye linjer
Lykke til med all jobbingen med nye
linjer og oppdateringen av de gamle
linjene.

«Søknadsstart» 1. november
I våre evalueringer av målgruppen har
det kommet fram at de opplever vårt
opptak som forvirrende. Ett av
elementene som forvirrer er at vi ikke
har en tydelig start for når man kan
søke på folkehøgskole.
Både Samordna Opptak og søknaden
til videregående skoler har en tydelig
start og en tydelig slutt på når man kan
søke. Folkehøgskolene har ingen av
delene, selv om 1. februar ofte tolkes
som en slags søknadsfrist.
I fjor så vi at antall søknader i
november og desember økte kraftig i
forhold til året før. Ungdommene søker
tidligere og tidligere og mange er
stresset over å ikke vite når man kan
begynne å søke folkehøgskole.
Vi har derfor tenkt oss å markedsføre
1. november som en type
«søknadsstart» for å søke på
folkehøgskole. Vi kommer ikke til å
skrive eksplisitt at man ikke kan søke
før 1. november, men vi kommer til å

være tydelige i november på at NÅ kan
man søke folkehøgskole.

Vær klare med informasjonen
1. november
Det betyr at folkehøgskolene bør være
klare med informasjonen om linjer og
skoler til 1. november. Det er alltid
mulig å endre og justere etter 1.
november, men det kan være lurt å ha
det meste på plass til da.

Skolebrosjyre
Vi anbefaler også at skolene har sine
skolebrosjyrer klare til november.
Folkehøgskolekatalogen blir klar i
midten av november og i den
forbindelse vet vi at mange også
bestiller brosjyrer fra de enkelte
folkehøgskolene.
Det kan derfor være lurt å ha sendt
den nye brosjyren til oss i november.

Plassering av bærekraftlinjer
Vi ser at flere skoler satser på nye
linjer innen bærekraft. Det er flott!
Vi kommer til å gi disse litt ekstra
oppmerksomhet. Både fordi det kan
være linjetyper som går litt tregt, men
også fordi det er et generelt
satsingsområde for folkehøgskolene
og noe vi bør ha synlighet på.
Vi ser dog at en del linjer ligger i
kategorien «Bærekraft, økologi,
miljøvern» uten at linjenavnet eller
beskrivelsen gir en tydelig indikator på
at bærekraft er et sentralt innhold på
linjen.
Siden dette er en type linje der vi fort
kan få negativ oppmerksomhet i
målgruppen vil jeg oppfordre alle
skoler til å tenke litt på linjenavn og
beskrivelse på linjene som ligger i den
kategorien. Juster gjerne på linjenavn
og/eller beskrivelsen for å få
bærekraftelementet på linjen tydeligere
fram.

Nytt søknadsskjema
Det jobbes for tiden på spreng med det
nye søknadsskjemaet. Det nye
søknadsskjemaet har vært testet i
målgruppen og testes nå av en gruppe
folkehøgskoler.

Målsetningen er at det nye
søknadsskjemaet skal gjøre det
enklere å fullføre søknaden. I dag ser
vi at det er stor forskjell i
fullføringsgraden fra folkehøgskole til
folkehøgskole og mye av forskjellen
skyldes at skolene bruker ulikt antall
moduler. Jo flere moduler, jo færre
fullfører søknaden, for å si det litt
enkelt.
Dem som var på årets
informasjonskonferanse fikk en liten
forsmak på det nye søknadsskjemaet.
Alle folkehøgskolene vil få en
testversjon av det nye
søknadsskjemaet i midten av oktober.
Det endelige søknadsskjemaet vil bli
lagt ut 21. oktober slik at det er klart i
god tid før 1. november.
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