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Riktig god jul og godt nyttår 
 

På vegne av alle oss i IF så vil jeg ønske dere en riktig god jul og et godt nyttår! 

 

Takk for i år 
2020 har vært et svært spesielt år og et strevsomt år, men det har jammen også vært 
et år der man kunne bli ekstra imponert over folkehøgskolene.  

Først taklet dere uker med usikkerhet som endte med at elevene deres brått ble 
sendt hjem. Dere måtte omstille dere til fjernundervisning – noe som få nok hadde 
forestillet seg at norske folkehøgskoler skulle drive med – men dere klarte det med 
stor bravur.  

Fjorårets elever har vært akkurat like godt fornøyd med året de fikk hos dere 
som tidligere års elever, i følge den helt ferske EPSI-undersøkelsen.  

Det var mye usikkerhet knyttet til om elevene skulle få komme tilbake til skolen og 
etter hvert kom usikkerhet knyttet til neste skoleår. Kan folkehøgskolene åpne, 
hvordan kan de drives og hva må planlegges? 

Også der kastet dere dere ut i det ukjente. Dere la planer, dere hadde møter med 
smittevernmyndigheter og dere endret på oppstarten. Alt med ett mål: Å gi årets 
elever et fantastisk år.  

Og det har dere jammen klart! Jeg tror jeg med hånden på hjertet kan si at det ikke er 
noen ungdommer som har hatt det bedre høsten 2020 enn de mange tusen som går 
på skolene deres! Dere har klart den fantastiske balansen mellom smittetrygghet og 
sosialt fellesskap. Ja, smitten kom til også til folkehøgskolene, men den fikk ikke spre 
seg uhemmet mellom elevene. Og ja, folkehøgskoleelever måtte vaske litt ekstra, de 
har kanskje levd i kohorter og de har måtte kjenne litt ekstra på om hosten skulle få 
en ekstra sjekk. Men de har fått være sammen og både lære og leve slik man gjør 
det på en folkehøgskole.  

Dette har dere klart og det skal dere jammen ha en skikkelig klapp på skulderen for! 

 



 

Nå går vi inn i jula, men om jeg kjenner dere rett så har dere blikket fokusert på både 
januar, våren generelt og ny skolestart i august. Dere tenker på både nye og gamle 
elever som skal møte opp i januar, dere tenker på kolleger og medarbeidere og dere 
tenker på alt det uvisse.  

Jeg håper likevel at dere får ha noen dager nå med senkede skuldrer og mye kos. 
Dager der dere får pusten igjen etter den maratonen dere har løpt. Og dager der 
dere får kjenne etter hvor god og viktig jobb dere har gjort – hvor mye dere har 
betydd for elevene deres.  

Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nyttår. Vi i IF er der om dere trenger faglig 
bistand, noen å dele tanker med eller om dere har noe dere lurer på. Vi er ikke lenger 
unna enn en telefon eller en epost! 

 

Riktig god jul og godt nyttår 
 

 

Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for folkehøgskolen 
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