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God jul og godt nyttår 
 
Vi i IF ønsker alle dere en riktig god jul 
og et godt nyttår.  
Takk for godt samarbeid i 2019. Vi 
gleder oss til et nytt, flott 
folkehøgskoleår.  
 

Svært gode søkertall  
Vi har svært gode søkertall så langt. Vi 
ser at gjennomføringsgraden på det 
nye søknadsskjemaet har økt og er 
glade for at det tydeligvis har blitt 
enklere å fylle ut enn det gamle 
søknadsskjemaet.  
Vi antar at mange ungdommer er klar 
over at det lønner seg å søke tidlig. Vi 
skal derfor være forsiktige med å ta 
tidlige gode søkertall for god fisk da vi 
ikke vet om det bare er de vanlige 
søknadene som har kommet tidligere 
eller om det rent faktisk er reell økning 
i søkertallene.  
Det er likevel en stor fordel å få mange 
søknader tidlig. Det betyr nemlig at 
flere ungdommer enn tidligere allerede 
har bestemt seg for å gå 
folkehøgskole. Vi vet at de som søker 
tidlig har større sjanse for å møte opp 
på skolene i august. I tillegg vil de 
være vandrende reklameplakater for 
skoleslaget vårt i hele vinter og vår.  
 

Det lønner seg å markedsføre i 
januar 
De siste årene har januar vært den 
måneden der vi har fått inn flest 
søknader. Vi markedsfører 
folkehøgskolene tungt i januar og 
anbefaler også skolene å prioritere 
januar for markedsføring.  

 
Fra mars til begynnelsen av juni var 
det forholdsvis stille på søknadsfronten 
i fjor og det lønner seg derfor lite å 
annonsere da.  
 
Rimelig på Facebook i januar 
Facebook melder at prisene er lavere 
hos dem i romjulen og fra cirka 5. 
januar. Da er vi forbi julesalg og annet 
som driver opp prisene på annonsering 
i Facebooknettverket.  
Det betyr at folkehøgskolene kan få 
god valuta for pengene på 



 

Facebookmarkedsføring akkurat når vi 
trenger det.  
Det samme gjelder antakelig for 
annonsering i Googlenettverket, selv 
om vi ikke har fått den samme 
eksplisitte tilbakemeldingen fra dem.  
 
EPSI 
En vesentlig grunn til at 
folkehøgskolene får så mange søkere 
er at dere sender så mange 
superfornøyde elever fra dere.  

 
Årets EPSI-undersøkelse viser at 
elevene deres er enda mer fornøyde 
enn tidligere (man skulle nesten ikke 
tro det var mulig!) og at svært mange 
av dem vil anbefale folkehøgskole 
videre til andre.  
 
Del gjerne denne bloggsaken på deres 
Facebookside: 
https://www.folkehogskole.no/blogg/h
er-er-de-mest-fornoyde-ungdommene 
 
 

God jul og godt nyttår 
Alt godt for 2020 ønskes dere fra alle 
oss i IF! 
 
 
Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for 
folkehøgskolen 
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