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PR lokalt for å trygge 
lokalmiljøer og elever 
 
Dette rundskrivet var tenkt å sendes ut 
i starten av neste uke, men fikk en 
tydeligere aktualisering i dag. 
Samordna opptak melder om 
rekordhøye søkertall, og direktøren i 
UNIT kommer med en uheldig uttalelse 
i deres pressemelding: 

Mykje av auken kan nok knytast til 
situasjonen med koronavirus, som 
skaper usikkerheit i 
arbeidsmarknaden og rundt høvet 
for å studere i utlandet eller ta eit år 
på folkehøgskule, seier Olsen. 

Hele pressemeldingen ligger her: 
https://www.unit.no/aktuelt/rekordhog-
soking-til-hogare-utdanning-i-2020, og 
gjengis allerede i mange medier. 

NB: Vi har, rett før dette rundskrivet ble 
sendt ut, fått en justering av 
pressemeldingen. Den originale har 
blitt sendt ut med setningen som står 
over, men har fått til en justering på 
deres nettside.  

Vi ser derfor enda tydeligere behovet 
for å trygge neste års elever om at vi 
planlegger oppstart som normalt i 
august, og oppfordrer dere til å ta 
kontakt med lokale medier for å 
bekrefte dette. 

 

Kontakt med lokalmedier 
Det har vært oppslag i mange 
lokalaviser om stengte folkehøgskoler 
og hjemmeundervisning. Dere har vært 
gode til å svare i en uoversiktlig og 
usikker tid. Nå som også Regjeringen 
har lagt ut setninger om at vi skal 
planlegge for skolestart i august, kan 
det være et godt tidspunkt for å 
kontakte deres lokalmedier med en 
hyggeligere melding. Vis gjerne til 
formuleringene fra myndighetene, og 
snakk om deres egne konkrete planer.  

Hensikten med kontakten bør være 
å trygge kommende elever, men 
samtidig vise lokale 
helsemyndigheter at dere er i gang 
med å tenke smittevern og 
tilrettelegging for neste skoleår. 
Flest mulig lokale oppslag som 
fremhever oppstart til høsten, vil 
trygge flest mulig elever over hele 
landet om at valg av folkehøgskole 
til høsten skal være trygt. 

Meldingen fra Regjeringen ligger her: 
https://www.regjeringen.no/no/tema/utd
anning/innsikt/barnehager-skoler-
hoyskoler-og-universiteter-stenges-pa-
grunn-av-koronaviruset/sporsmal-og-
svar-om-gradvis-gjenapning-av-
barnehager-og-skoler/id2697382/ Og 
setningene om folkehøgskole ser slik 
ut 
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Kan jeg søke folkehøgskole til 
høsten? 
Ja, du kan søke folkehøgskole helt 
som vanlig. Opptaket er i gang og man 
kan søke fram til skolestart eller til 
linjene og skolene er fulle. 
Folkehøgskolene planlegger for 
oppstart i august. 

Vil det være trygt å gå på 
folkehøgskole til høsten, der mange 
unge bor tett sammen på 
lærestedet? 
Folkehøgskolene er et viktig og 
populært tilbud for mange unge. 
Beslutningen om stengning gjelder kun 
ut dette skoleåret. Vi vet ikke nå 
hvordan smittesituasjonen vil utvikle 
seg fremover, men 
folkehøgskolene har god tid til å 
planlegge for hvordan de kan sørge for 
kontaktreduserende tiltak når skolene 
åpner opp igjen til høsten. 

 

Tips til hva dere kan ha med i 
kontakten med lokalmedier: 

• Vi planlegger for skolestart som 
vanlig i august. Vi gleder oss til 
å fylle dagens tomme bygg med 
ungdommer og liv – slik det skal 
være på en folkehøgskole. 
 

• Frem mot skolestart vil skolen 
jobbe godt med retningslinjer for 
smittevern og skoledrift. Det 
utarbeides noen retningslinjer 
sentralt for alle folkehøgskoler, 
og skolen vil jobbe med lokale 
tilpasninger. Samtidig vil man 
være i god dialog med lokale 
helsemyndigheter for å gjøre 
oppstarten av skoleåret så bra 
som mulig. 
 

• Nevne tilpasninger dere har 
planlagt for neste skoleår 
allerede nå, enten det er å flytte 
studieturer fra høsten til våren 
2021, om det er endring av 
reisemål eller om det er planlagt 
mer aktivitet i skolens 
nærområde. 
 

• Folkehøgskolene nasjonalt 
opplever veldig god søkning til 
neste skoleår. Før 
koronapandemien oppsto lå 
søkertallene nærmere 15 
prosent over hva det var på 
samme tidspunkt i fjor. 
Inneværende skoleår er «all 
time high» for folkehøgskolene 
med nærmere 8000 elever. I 
dag har vi nøyaktig like mange 
som har takket ja til skoleplass 
for skoleåret 20/21, som vi 
hadde på samme tid for 
toppåret i fjor. Naturlignok gikk 
søkertallene noe ned i mars, 
men nå er de på full fart 
oppover. Det er fremdeles 
populært å gå på 
folkehøgskole!  
 

• Legg gjerne til deres egne 
søkertall og elever som er tatt 
opp for neste skoleår. Kanskje 
kan dere fremheve en linje som 
går spesielt bra, noen endringer 
dere har gjort som har slått 
spesielt positivt ut for søkning 
eller hva årets elever sier om 
hvorfor de valgte nettopp deres 
skole. 
 

• Vi forstår at neste års elever har 
spørsmål, både om oppstart og 
eventuelle endringer som må 
gjøres i skole- og reiseplaner. Vi 
holder derfor god kontakt med 



 

alle søkere, og sender ut 
informasjon hyppigere enn vi 
ville gjort i et helt normalt år. 
Alle er selvfølgelig også 
velkomne til å kontakte oss når 
de lurer på noe.  
 

• Vi skal gjøre alt vi kan for at 
neste års elever får et så godt 
folkehøgskoleår som de 
drømmer om. 
 

• Det er naturlig å tro at det er en 
del usikkerhet blant 
avgangselevene på 
videregående knyttet til deres 
planer for høsten. Mange har 
sikkert tenkt å jobbe et år eller 
legge ut på lengre reiser i høst. 
Koronasituasjonen gjør begge 
deler vanskelig, og de som 
befinner seg i en slik situasjon 
er veldig velkomne til å søke 
folkehøgskole.  
 

• Det er ikke for sent å søke 
folkehøgskole for høsten. 
Opptaket er rullerende, og 
skolene tar opp elever så lenge 
det er ledige plasser. 

Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for 
folkehøgskolen 
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