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Elevtall 
Søknadstallene så veldig positive ut i hele høst, vinter og de er fortsatt bedre enn i 
fjor om man ser på søkning til helårskursene. Det er også flere personer som har 
søkt om plass på folkehøgskole enn i fjor.  

Dessverre var tallene negative da vi fikk marstallene. Det var rekordmange søkere 
som ikke takket ja til plass på folkehøgskole – det dreier seg om nesten 4000 
personer som søkte om plass, men som ikke takket ja til plass. Noen fikk aldri tilbud 
om plass og mange fikk tilbud, men hadde tydeligvis skiftet mening siden de sendte 
søknaden.  

Vi tror at noe av grunnen kan være usikkerhet i forhold til opptak til høyere utdanning.  

Samordna opptak 
Rett etter påske (20.april) er årets frist for å søke høyere utdanning. Vi tror denne 
datoen er enda viktigere i år enn vanlig. De siste årene har rekordmange søkt høyere 
utdanning og kombinert med et høyere karaktersnitt på grunn av avlyste eksamener 
har det gjort det vanskeligere å komme inn på flere studier. Vi tror det kan det har 
gjort noen usikre på risikoen ved å vente et år med å begynne å studere. Derfor har 
vi skrevet flere bloggsaker for å overbevise årets VG3-elever om at folkehøgskole er 
et trygt valg, og at de har god tid på å søke på studier uten å risikere å bli 
utkonkurrert av andre.  

 
Om flest mulig skoler deler disse sakene i egne sosiale medier (Facebook-side, 
Facebook-grupper, Instagram osv.) kan vi sammen nå ut til denne viktige 
gruppa i ukene frem mot 20.4. Håpet er at ungdommer som leser sakene kanskje 
utsetter studieplanene, eller sender en søknad til en folkehøgskole i samme slengen 
som Samordna opptak���� 
Legg gjerne sakene klare til forhåndspublisering allerede nå, så har dere innhold klart 
til ferien. Sakene som kan deles: 

Ni grunner til å gå på folkehøgskole før studier 
https://www.folkehogskole.no/blogg/ni-grunner-til-a-ga-pa-folkehogskole-for-studier 

Hvor lenge varer førstegangsvitnemålet? 
https://www.folkehogskole.no/blogg/hvor-lenge-varer-forstegangsvitnemalet 

https://www.folkehogskole.no/blogg/ni-grunner-til-a-ga-pa-folkehogskole-for-studier
https://www.folkehogskole.no/blogg/hvor-lenge-varer-forstegangsvitnemalet


 

Årsstudium eller folkehøgskole? 
https://www.folkehogskole.no/blogg/arsstudium-eller-folkehogskole 

Vi tror også at koronatiltakene på høyskolene og universitetene kan ha ført til at flere 
enn før har behov fra en pause fra studiene. Vi har derfor skrevet denne saken som 
dere gjerne også kan dele. Saken inkluderer også informasjon om å ta pause fra 
videregående/lærlingløpet. 

Kan man ta pause fra skolen eller studier for å gå på folkehøgskole? 
https://www.folkehogskole.no/blogg/kan-man-ta-pause-fra-skolen-eller-studier-for-a-
ga-pa-folkehogskole 

 

Kontakt ved med nye søkere 
I møte med nye søkere nå fremover mot sommeren ser vi at mange skoler tar raskt 
kontakt og skaper god kommunikasjon. Dette anbefaler vi varmt og ser at det bidrar 
til at søkere trygges i valget. Spesielt kan dette oppleves trygt og viktig for de som 
står i valget mellom andre alternativer enn folkehøgskole. 
 
Søkning til ulike linjer 
Vi får mange forespørsler om søkning til de ulike linjetypene. Nå har vi fått en god 
oversikt over dette der vi også kan sammenligne med fjoråret. Jeg legger dette ved 
her. Bemerk at dette er søknader og altså ikke personer. Endringer i tallene innen de 
ulike kategoriene kan skyldes at linjer har blitt plassert ulikt fra år til år eller at 
kategoriene har blitt justert. De skal altså tas med et par kilo salt, men kan 
forhåpentlig gi en liten pekepinn.  
Som dere ser så er det en del framgang i reiselivslinjene, men dette skyldes i 
hovedsak en kraftig nedgang i søkere på disse linjene i fjor.  
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