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Markedsføring av halvtårskurs og av neste skoleår 
Halvtårskurs 
Skoleåret er godt i gang, men jammen må vi ikke tenke på markedsføringen av nye 
elever allerede. 

Mange skoler opplevde et stort frafall av elever rett før skolestart. Det betyr at det er 
flere ledige plasser i år enn det var i fjor. Vi oppfordrer alle skoler med mange ledige 
plasser til å vurdere å starte opp halvtårskurs fra januar.  

Mange unge uten tilfredsstillende tilbud 

Vi har grunn til å tro at akkurat i høst fins det mange misfornøyde ungdommer som 
enten ikke har kom inn på studiet de ønsket seg eller som begynte på et studium de 
egentlig ikke ønsket. På grunn av ekstra høye poenggrenser i år fins det en stor 
gruppe som enten ikke har noe å gjøre eller som gjør noe de egentlig ikke ønsker. I 
tillegg er det vanskelig å få jobb eller å finne andre alternativer.  

For dem er det fint å kunne fylle et halvår med meningsfylt innhold og ikke måtte 
vente til neste høst med å komme i gang. 

 



 

 

I år er det altså like mye et samfunnsoppdrag å informere om halvårskursene våre 
som det er for å fylle opp skolene.  

 

Sørg for oppdatert informasjon på nett 

Vi anbefaler å begynne å klargjøre informasjonen på folkehogskole.no med linjer 
registrert som halvtårskurs og med korrekt oppstartsdato. Sørg for utfyllende 
informasjon om hva linjen inneholder av fag og aktiviteter. Det bør ikke være noe 
mindre informasjon her enn det er på helårslinjene deres. Bruk gjerne informasjon 
som dere allerede har liggende ute på nett, men sørg for å tilpasse det til 
halvtårskurset. Sørg også for sammenfallende informasjon på skolens egen nettside. 

1. oktober er det nytt skoleår på folkehogskole.no og alle linjer settes som ledige. 
Husk å ta en sjekk i den forbindelse slik at søkersituasjonen på halvårskursene deres 
er korrekt. 

 

 

 



 

Informasjonskontorene markedsfører halvårskursene 

Informasjonskontorene vil markedsføre halvårskurs gjennom bloggartikler og 
annonsering og på den måten gi tilbudet oppmerksomhet og drahjelp. Da er det viktig 
for oss at informasjonen på skolesidene deres på folkehogskole.no er korrekt og 
oppdatert. Som sagt, starter dere markedsføringen i desember kan det være for sent 
for å få hentet inn elever. 

Vi kommer til å begynne og markedsføre halvtårskursene fra 10. oktober og da kan 
det være lurt å ha alle kursene ute på folkehogskole.no.  

 

Generell planlegging av neste års markedsføring 
Som vanlig hver høst sender vi ut en skisse til et årshjul for markedsføring av skolen 
deres. Vi har lagt inn en god del forslag, men tanken er at dere kan tilpasse 
informasjonen akkurat til deres skole.  

Vi vet at dere har tatt viktige valg med tanke på linjestruktur for neste år for å rekke å 
få disse med i Folkehøgskolekatalogen. Neste jobb blir å oppdatere 
linjeinformasjonen på folkehogskole.no. Ta gjerne kontakt med Astrid 
(astrid@folkehogskole.no ) eller meg (dorte@folkehogskole.no ) dersom dere ønsker 
innspill på skolens informasjon på folkehogskole.no. 

  

Webinarer 
Informasjonskontorene kommer til å ha nyttige webinarer omtrent hver andre uke 
med tips og råd til markedsføringen deres. I dag hadde Ingvild et interessant webinar 
om bruk av Stories på Instagram og om to uker vil Astrid ha et webinar om 
informasjonen på folkehogskole.no. 
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Følg med i Facebookgruppen Markedsføring og informasjon i folkehøgskolen for å få 
datoer og tider for webinarene framover: 
https://www.facebook.com/groups/356674214447819 

Alle webinarene legges også ut i samme gruppe etterpå slik at man kan se dem i 
opptak.  

 

Ny vikar 
Jeg vil gjerne ønske velkommen til Susanne Stee som skal være vikar for Ingvild 
fram til neste sommer. Susanne skal ha ansvar for Folkehøgskolene i sosiale medier 
og vil også være den dere tar kontakt med for tips og råd.  

Susanne har en kommunikasjonsutdanning fra Oslo Met og er tidligere elev på Toten 
folkehøgskole.  

Susanne og Ingvild kommer til å overlappe hverandre til et stykke ut i oktober når 
Ingvild går ut i permisjon.  

 

 

Flytting 
Vi omtaler ofte folkehøgskolenekontorene som «Øvre Vollgate». Dette vil snart bli 
historie. 1. oktober flytter vi til Brugata 19 i Oslo da vårt nåværende bygg skal 
renoveres. Brugata ligger rett ved Oslo S og Bussterminalen.  

Det kan bli noen utfordringer med å få kontakt med oss akkurat i flyttetiden, men 
forhåpentlig skal det gå smertefritt. 
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Spørreundersøkelser – dårligere tilbakemeldinger fra IF-skoler 
Terje (terje@ikf.no ) har sendt ut en lenke til en spørreundersøkelse til alle 
folkehøgskolene. Denne lenken oppfordrer vi skolene til å dele med alle elevene.  

Spørreundersøkelsen gir svært verdifull informasjon om hvordan elevene deres fant 
ut av at de ville gå på folkehøgskole, hvorfor de valgte akkurat deres skole og hvilke 
kanaler de har funnet informasjon i.  

Dessverre har vi fått svært mange flere svar fra IKF-skoler enn fra IF-skoler så her er 
en oppfordring til å dele lenken med deres elever. Ta det gjerne opp på en 
morgensamling.  

Dere har også fått en forespørsel fra EPSI om kontaktinformasjon til fjorårets elever. 
Denne forespørselen har gått til alle skoler uavhengig av om man har bestilt en egen 
skoleundersøkelse. Grunnen til dette er at EPSI trenger kontaktinformasjonen for å 
kunne lage den landsdekkende undersøkelsen som vi har bestilt fra 
informasjonskontorene. Vi takker for alle innsendte lister! 

 

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 
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