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Kommunikasjon rundt kommende skoleår 
Informasjonskontorene har utarbeidet en spørsmålsbank med svar på spørsmål vi 
kan oppleve å få fra potensielle søkere, kommende elever, samt deres foreldre. 
Spørsmålsbanken blir stadig oppdatert og utvidet. Klikk her for å se 
spørsmålsbanken. NB: Vi kommer til å legge til og trekke fra spørsmål og svar i løpet 
av sommeren.  

Mange spørsmål er det bare dere ved skolene som kan svare på, som for eksempel 
spørsmål om gjennomføring av studieturer til utlandet eller helt konkrete ting som 
dato for skolestart eller om det blir hjemreise i høstferien. 

En god del av spørsmålene vil vi måtte besvare med: «Dette vet vi ikke ennå, men vi 
jobber for å få avklart det.» Et godt svar kan være «Koronapandemien gjør at også 
folkehøgskolene må tenke gjennom mye som vi før tok for gitt. Dette arbeider vi med 
å løse fram mot skolestart i kontakt både med sentrale og lokale 
smittevernmyndigheter.» 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1Gco65nJoyvK75lU-kIVe6-k-0WbKA5NFvfkqTHk6mCI/edit?usp=sharing


 

 

Smittevern og kommunikasjon 
Skoler har kommet godt i gang med sine planer for smittevern kommende skoleår. 
Flott å se mange gode eksempler. Vi har tidligere oppfordret til god kontakt med 
lokale helsemyndigheter. Målet er å trygge alle parter om at skolen jobber med 
konkrete planer for smittevern. 

Vårt råd er at vi nå kommuniserer at vi er i gang med å lage planer som gir trygge 
rammer for smittevern og samtidig god folkehøgskole, og at planene tar høyde for 
endringer frem til skolestart. Dette gjør mange skoler strålende allerede overfor både 
kommende elever og til lokalsamfunn. Det gir trygghet. Del gjerne med hverandre og 
send også inn gode eksempler til oss så vi kan spre det videre. 

Veileder for smittevern 

Folkehelseinstituttet (FHI) vil trolig komme med en veileder før skolestart som gir 
generelle føringer for smittevern ved folkehøgskolene. Vi skulle gjerne hatt FHI sin 
veileder nå, men vi kan ikke forvente denne før i august.  

Organisasjonene på Folkehøgskolekontoret vil som en hjelp til skolene sende ut en 
anbefaling med grunnleggende smittevern. Den er bygd på en mal fra FHI. Denne er 
generell og kan være et utgangspunkt, men det er lokale planer tilpasset skolen som 
anbefales. 

Mange skoler har allerede laget utkast til veileder for smittevern. Vi deler gjerne gode 
eksempler dersom dere sender de til oss. 

Sørg for informasjon på nettsidene deres 
Vi anbefaler å legge ut informasjon om korona på skolens hjemmeside, gjerne under 
menypunkt som Skoleåret, Info, Om skolen eller lignende. Informasjonen bør ikke 
ligge på forsiden, siden det kan virke unødig skremmende for de som ikke har 
spørsmål om dette. Skriv det dere vet om endringer til høsten. Vet dere ikke så mye, 
så skriv at dere jobber med planer og følger myndighetenes råd. Forslag: «Vi 
planlegger å starte skoleåret som normalt, men vil tilpasse situasjonen etter 
myndighetenes til enhver tid gjeldende råd.» 

Nordmøre folkehøgskule har løst dette på en glimrende måte: 
https://nordmore.fhs.no/folkehogskulestart-i-corona-tid-hosten-2020/  

Få gjerne inn informasjon på folkehogskole.no også om at dere tar hensyn til 
koronarestriksjoner kommende skoleår. Det trenger ikke være så detaljert 
informasjon, men det er viktig å vise at dere har tenkt på dette, f.eks. når det gjelder 
studieturer. Dere kan godt lenke videre til skolens hjemmeside for mer informasjon. 
Forslag: «Vi har valgt å flytte studieturene til våren, da det sannsynligvis vil være 
færre restriksjoner på reiser til utlandet.» 

 

 

https://nordmore.fhs.no/folkehogskulestart-i-corona-tid-hosten-2020/


 

Informasjon til kommende elever 
Sørg for å sende god og jevnlig informasjon til elevene som har takket ja til plass. Vis 
at dere legger planer for et folkehøgskoleår som følger myndighetenes retningslinjer.  

Sørg også for å vise at det blir «ordentlig» folkehøgskole også dette året. Det er nok 
mange som har en plan B i tilfelle det ikke blir et folkehøgskoleår slik de hadde sett 
for seg, og da er det viktig å betrygge dem om at kjernen i folkehøgskolen blir den 
samme uansett justeringer; fellesskap, praktisk læring og faglig kunnskap innen 
emner som interesserer. 

Uttalelse om folkehøgskole fra kunnskapsministeren 
På slutt anbefaler vi å dele videoen fra Guri Melby der hun sier at hun anger at hun 
ikke tok et år på folkehøgskole og forteller om forberedelsene folkehøgskolene er i 
gang med for å starte nytt skoleår i august. Dette kan virke betryggende på usikre 
søkere og elever. Her er den: https://youtu.be/yuXmMTmJoBw 
 

 

 

Vi ønsker dere lykke til med markedsføring og opptak i sommer! 

 

Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for folkehøgskolen 

https://youtu.be/yuXmMTmJoBw
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