
 

  

 

 

 

Til IF folkehøgskolene 
v/ rektor 

Oslo, 27. april 2022 
IF-rundskriv 02/22   

 

Oslo Pride og avtale om skolenes markedsføring i 
felles kanaler 
 
Frilynt folkehøgskole og Oslo Pride 
 
Frilynt folkehøgskole er for andre år på rad, offisiell støttespiller av 
Oslo Pride! Vi deltar med stand i Pride park (22.-25. juni) og egen 
gruppe i Prideparaden 25. juni.  

Pridedeltakelsen er en flott mulighet for skolen til å ta et tydelig 
standpunkt for mangfold og inkludering, og vise at alle er velkomne på 
frilynte folkehøgskoler. 
 
Som en del av avtalen med Oslo Pride inviterer vi folk ved de frilynte 
skolene til å være frivillige under festivalen. Vi håper dere vil hjelpe 
oss å dele invitasjonen i deres kanaler.  
 
Det er lærerikt og sosialt å være frivillig, og et godt tilbud til elever som vil møtes igjen i 
sommerferien og gjøre noe spennende og samfunnsnyttig. 
 
Invitasjon og informasjon om påmelding som frivillig finner dere her: 
https://www.frilyntfolkehogskole.no/ffhs/nyheter/bli-folkehogskolefrivillig-pa-oslo-pride/  
 
 
Hva kan dere gjøre?  

• Del dagens innlegg fra frilynt folkehøgskoles på Instagram og Facebook og si at dere 
er offisiell støttespiller. 

• På fredag:  
o Del Instagraminnlegget til frilynt folkehøgskole til deres story og oppfordre 

deres følgere til å melde seg på. Link gjerne til artikkelen. 
o Del Facebookposten til frilynt folkehøgskole til deres side og grupper for årets 

og tidligere års elever. Inviter dem til å melde seg på.  
• Informer om tilbudet om å bli frivillig på infotime eller morgensamling. Vedlagt finner 

du power point med informasjon.  

Print ut vedlagte plakat og heng den opp på skolens oppslagstavle. 
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Avtaler om skolenes markedsføring i felles kanaler 
IF og IKF har felles kanaler for markedsføring der skolene presenterer innhold for mulige 
søkere. På de to kanalene folkehogskole.no og Folkehøgskolekatalogen har skolene stor 
mulighet til å fremme sitt eget innhold. Informasjonskontorene har i dag ingen avtaler med 
skolene for eierskap og ansvar rundt innhold på disse kanalene for markedsføring. 
Vi er nå i gang med å lage forslag til avtale spesielt der informasjonskontorene har 
medansvar for innhold. Det vil gjelde for eksempel rettigheter rundt bruk av bilder, 
prisinformasjon, antall linjer som kan presenteres og presentasjon av innhold. Vi ser på 
retningslinjer og prosedyrer for hvordan vi skal håndtere dialog og veilede skoler med innhold 
som ikke er i tråd med det som avtales. 
Arbeidet er i gang, det skal behandles av styrene og formidles til skolene i løpet av høsten, 
trolig før oppstart markedsføring for 2023/24 vil vi ha dette ferdig. 
 

Databehandleravtale 
Det er også i gang et arbeid som tar sikte på at skolene og Tibe (leverandøren av skolenes 
søkeportal på nettsiden) lager egen databehandleravtale. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Dorte Birch 
Daglig leder 
Informasjonskontoret for folkehøgskolen 
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