
 

 

 

 

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

Oslo, 3. september 2020 
IF-rundskriv 12/20   

 

Viktige datoer høsten 2020 
Nå er alle skolene i gang og vi ønsker dere et fantastisk skoleår i denne koronatid. 
Dere gir elevene deres et ekstraviktig tilbud i et år der ungdommer har vært mindre 
sosiale enn vanlig.  

Søkertall og elevtall 
Folkehøgskolene satte ny rekord i antall søknader i år. Dessverre mistet en god del skoler 
flere elever som hadde takket ja til plass enn vanlig. Det betyr at vi for første gang på flere år 
opplever en nedgang i antall elever som begynner på folkehøgskole i år i forhold til i fjor.  

Nedgangen har i hovedsak skjedd etter opptak til Samordna Opptak var klart. Vi gjetter 
derfor på at mange av våre «sikre elever» valgte å sende en søknad til Samordna Opptak i 
mars og april for å være på den sikre siden selv om de egentlig ønsket å gå på 
folkehøgskole. Når de fikk tilbud om plass i juli så valgte de «trygge» universiteter og 
høgskoler i stedet for folkehøgskoler.  

Dette synes vi er trist, men vi holder på å legge planene for markedsføring av neste skoleår 
og tenker ambisiøst. Denne «koronanedgangen» skal vi snu! 

 
 



 

Viktige datoer 
Det er en hektisk høst der det ene tar det andre. Vi har derfor laget en hendig 
oversikt over viktige datoer når det gjelder vårt felles kommunikasjonsarbeid.  

21. september: Frist innlevering skoleside til Folkehøgskolekatalogen 

1. oktober – 1. november. Klargjøring til nytt skoleår på folkehogskole.no. Bemerk at det 
kan bli justeringer i linjestrukturen.  

1. oktober: Siste frist godkjenning av 2. korrektur på skolesiden i katalogen 

10. oktober: Vi starter å markedsføre halvårskurs for våren 2021.  
Vi oppfordrer skoler som ikke ble fylt opp i høst til å vurdere å opprette halvårskurs våren 
2021. I år vil det antakelig være rekordmange som ikke har noe tilbud enten fordi de ikke fikk 
en jobb, fordi de ikke fikk studieplass, fordi de har droppet ut av studiene eller fordi reisen de 
hadde planlagt ikke ble noe av.  
Det er lurt å ha lagt ut alle halvårskurs senest 10. oktober slik at de blir med i den felles 
markedsføringen.  

1. november: Vi starter å markedsføre Nå kan du søke folkehøgskole for neste skoleår. 

15. november: Katalogen kommer fra trykken og vi starter markedsføring av den. Det kan 
være lurt å ha sendt inn egne brosjyrer til Folkehøgskolekontoret før dette da vi tradisjonelt 
får mange bestillinger av skolebrosjyrer sammen med bestilling av Folkehøgskolekatalogen.   

Høstens webinarer om informasjon og markedsføring 
Informasjonskontorene arrangerer i høst en rekke webinar om informasjon og markedsføring. 
Siden Informasjonskonferansen ikke foregår som planlagt 9.-11. september har vi valgt å 
arrangere digitale seminar for å bidra til at folkehøgskolene holder seg oppdaterer 

Første webinar blir torsdag 10. september med tema Folkehøgskolekatalogen. Her vil ferske 
informasjonsansvarlige få vite hva som skal leveres av skolene til katalogen. Det blir også en 
gjennomgang av plattformen for innlevering, Seria, samt tips til å lage gode skolesider. 

Her er oversikt over høstens webinarer: 

10. september:  Folkehøgskolekatalogen 

Uke 39:   Instagram  

Uke 41:   Skolesidene på folkehogskole.no 

Uke 43:  YouTube 

 

Det vil bli mulig å se webinarene i opptak, men da uten muligheten til å stille spørsmål. 

Mer informasjon om datoer og tema kommer. 

Informasjonskontorene ønsker også innspill til tema, form og annet når det gjelder 
webinarene i høst: 

https://response.questback.com/informasjonskontoretforfolkehg/sxb5svlmdc 

 

https://response.questback.com/informasjonskontoretforfolkehg/sxb5svlmdc


 

Vi anbefaler å følge med på Facebook-gruppen Markedsføring og informasjon i 
folkehøgskolen: 

https://www.facebook.com/groups/356674214447819/  

 

Ta gjerne kontakt 
Trenger dere innspill eller hjelp med planleggingsarbeidet for neste skoleår så er dere 
hjertelig velkomne til å ta kontakt! 

 

Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for folkehøgskolen 

https://www.facebook.com/groups/356674214447819/
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