
Informasjonskonferansen
2022

Mandag 12. - onsdag 14. september

Thon Hotel Oslofjord, Sandvika



IF og IKF ønsker velkommen til 
folkehøgskolenes felles informasjonskonferanse

NKF: nkf.folkehogskole.no

IF: frilyntfolkehogskole.no

Priser
Konferanseavgift og helpensjon i enkeltrom, man-ons: kr 7 200

Konferanseavgift og helpensjon i dobbeltrom, man-ons: kr 6 200

Konferanseavgift inkl. lunsj og middag (ikke overnatting): kr 5 800

Konferanseavgift inkl. kun lunsj (ikke overnatting eller middag): kr 4 900

Det er begrenset tilgang på hotellrom, så det lønner seg å melde seg 

på tidlig for å få plass. Påmeldingen er bindende, og faktura sendes 

ut ved påmelding.

Påmelding og hotellbestilling
Bruk denne lenken eller meld deg på via NKF eller IF sin nettside:

Påmeldingsfrist: Onsdag 17. august 2022

Hvordan komme seg til Thon Hotel Oslofjord, Sandvika?
Hotellet ligger 800 meter fra togstasjonen, og det tar 15 minutter med 

tog fra Oslo S. Kommer du fra Gardermoen, går du av toget på Sandvika 

stasjon.

Det er parkeringsplasser rett utenfor hotellet mot avgift. 

Les mer om hotellet her. 

Adresse: Sandviksveien 184, 1337 Sandvika. Tlf: +47 67556600 
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https://nkf.folkehogskole.no/
https://www.frilyntfolkehogskole.no/
https://forms.gle/NP2YZeELUvAhDCPw8
https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/sandvika/thon-hotel-oslofjord/


Hva tenker minoritetsungdom om studievalg og folkehøgskole?
Lykke Bjørnøy og Alexandra Palm fra markedsundersøkelsesselskapet 
Opinion vil presentere resultatene fra undersøkelsen for oss.

Opinion om minoritetsungdom

Nytt fra Brugata
Staben i Brugata forteller om nye grep vi har gjort innen 
kommunikasjon og markedsføring, og bakgrunnen for 
hvorfor vi har gjort dette.

Hvordan holde på elevene?
Hvordan følge opp søkere i epost og sosiale medier, for å sikre at 
de takker ja til plassen de har søkt på, samt møter opp på skolen i 
august? Nina Furu fra Webgruppen har bred erfaring på dette 
feltet og holder til daglig kurs om dette og lignende tema.

Pause

EPSI - Hva syns elevene om oss?
Fredrik Høst presenterer funnene fra kundetilfredshetsmålingen 
EPSI i 2021. Hvordan kan vi bruke resultatene og kan dette være 
vår versjon av Studentbarometeret?

Pause

Erfaringsdeling
Gruppesamtale: Deltagerne deles inn i grupper og diskuterer med 
utgangspunkt i utdelte spørsmål om hvordan man løser ulike 
informasjonsoppgaver på egen skole.

Mandag 12. september

10:30 – 11:00

11:00 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 13:00

13:00 – 14:00

14:00 – 15:00

Registrering og kaffe

Åpning og velkomst

Lunsj

15:15 – 16:00

16:15 – 16:45

16:45 – 17:30

19:00 Middag i eget lokale

Erfaringer fra skolene
Tre skoler deler sine erfaringer.

Med underholdning.
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Hvordan få på ting i lokalavisen?
Gunnar Angeltveit er en erfaren medierådgiver og vil gi gode råd 
om hvordan en skole kan vekke interessen hos lokalmediene og 
lykkes med å få omtale der.

Pause

Erfaringsdeling
Gruppesamtale: Deltagerne deles inn i grupper og diskuterer med utgangspunkt i 
utdelte spørsmål om hvordan man løser ulike informasjonsoppgaver på egen skole.

Trening

10:15 – 11:15

12:30 – 13:15

Karmøy Folkehøgskule har funnet en god måte å få tatt bilder av 
elevene i ulike situasjoner, ikke bare ute på tur. Linjelærer Torkild 
Groven forteller hvordan han jobber for å få tatt de gode og ekte 
bildene fra folkehøgskolehverdagen.

Lunsj

16:15 – 17:00

17:10

19:00 Middag

Pause

Pandemiens innvirkning på norske 
ungdommers liv og karriere

11:30 – 12:30

Pause

Seminargrupper (se neste side)13:15 – 14:00

Seminargrupper14:15 – 15:00

Pause

Seminargrupper15:15 – 16:00
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Silje Mæland er forsker ved Pandemisenteret ved UiB og 
prosjektleder for undersøkelsen «Bergen i endring». Hun forteller 
om funnene fra undersøkelsen. Hvordan har pandemien påvirket 
ungdommens syn på tilværelsen og studievalg?

Tirsdag 13. september

08:30 – 09:00 Ord for dagen

09:00 – 10:00 Bildebruk ved Torkild Groven på Karmøy 

Pause

Oppmøte utenfor hovedinngangen på hotellet.

De resterende programpostene på tirsdag kjører parallelt, og du velger 
selv hvem du vil delta på. Flere av øktene er satt opp to ganger for å 
gjøre det lettere å kombinere ulike ønsker.



Hovedsalen Bastøy Saltholmen 1
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Slik har vi brukt 
podkast

13:15

ved Haugetun 
Folkehøyskole og 
Lofoten Folkehøgskole

Annonsering på 
Snapchat - innføring i 
annonseverktøyet

13:15

ved Serina Rasmussen, 
Core Content

Bruk av Canva - et 
designverktøy

13:15

ved Susanne Stee

Seminargrupper (13. september)

Hvordan bruke 
bærekraftsatsingen i 
markedsføringen?

14:15

ved Sogndal 
folkehøgskule og 
Rønningen folkehøgskole

Annonsering på 
Snapchat - innføring i 
annonseverktøyet

14:15

ved Serina Rasmussen, 
Core Content

Bruk av Canva - et 
designverktøy

14:15

ved Susanne Stee

LinkedIn - Slik setter du 
opp en profil for skolen

15:15

ved Mette Røstum

Hvordan ta gode 
bilder av elevene?

15:15

ved Torkil Groven, 
Karmøy Folkehøgskule

Med forbehold om endringer



Pause

Nettjuss: Del 1
Marianne Hagelia er høgskolelektor på Høgskolen i Østfold. 
Hun har master i pedagogisk bruk av IKT og holder kurs om 
sosiale medier, nettvett og nettjuss i forhold til bl.a. skole 
Hun vil lære oss mer om universell utforming og personvern.

09:00 – 10:00

10:15 – 11:15

13:00

Hvordan fremstår vi på nett?
Tekstdoktor Christine Calvert har tatt for seg et 
knippe folkehøgskoler og sett hvordan de fremstår 
på folkehogskole.no. 

Lunsj og avreise

Pause

Nettjuss: Del 211:30 – 12:30

Avslutning12:45 – 13:00

Med forbehold om endringer
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Onsdag 14. september

08:30 – 09:00 Ord for dagen

Marianne Hagelia er høgskolelektor på Høgskolen i Østfold. 
Hun har master i pedagogisk bruk av IKT og holder kurs om 
sosiale medier, nettvett og nettjuss i forhold til bl.a. skole 
Hun vil lære oss mer om universell utforming og personvern.


