
 

 

 

 

Til IF folkehøgskolene 
v/ rektor 

Oslo, 4. november 2020 
IF-rundskriv 14/20   

 

Sosiale mediedugnad og årsmøte i IF 
Sosiale mediedugnad 
Vi vil gjerne oppfordre alle folkehøgskoler til å dele det vi legger ut under 
@folkehogskolene i sosiale medier. Dette gjelder spesielt bloggsakene vi deler på 
Facebook og Instagram, men også filmene vi deler på YouTube.  

 

 



 

Målet med sosiale mediedugnaden er økt trafikk inn på folkehogskole.no, noe som 
kan resultere i flere søknader og som derfor gagner alle. I tillegg vil det kunne gi 
variasjon til deres sosiale mediekanaler og dermed bedre spredning for dere.   

I Facebookgruppen Markedsføring og informasjon i folkehøgskolen deler vi saker 
som kan være aktuelle for dere å dele. Vi har også begynt å legge ut en liten 
forklaring på hvorfor vi har valgt å skrive akkurat den saken og hvorfor det kan være 
lurt for skolene å dele den.  

Akkurat nå har vi delt en del saker som er aktuelle for å få folk til å søke tidlig. Det 
gjelder både en generell sak om at man kan søke folkehøgskole nå, men også 
intervjuer med elever som forteller om hva folkehøgskole har betydd for dem. Disse 
elevintervjuene bør være aktuelle for alle skoler å dele selv om eleven i intervjuet 
ikke har gått på deres skole. Det vil gi potensielle søkere tiltro til den store 
folkehøgskolefamilien at dere også deler saker som handler om andre skoler ����  

Vi kommer fortsatt til å dele alle sakene vi publiserer inn i Facebookgruppen, slik at 
det blir enkelt for dere å holde oversikten.  

 

Årsmøte i IF 
Har du husket å melde deg på årsmøtet i IF? Alle skoler v/rektor oppfordres til å stille 
på årsmøtet.  

I år blir årsmøtet elektronisk, men det krever en påmelding for å kunne være med. 

Årsmøtet blir 17. november klokken 13. 

Årsmøtepapirene ble sendt ut 28. oktober. Si gjerne fra om de har havnet i et 
spamfilter eller om du av andre grunner ikke har mottatt dem.  

Påmelding til årsmøtet med navn, navn på skole, epostadresse og telefonnummer til 
fredrik@folkehogskole.no 

 

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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