
 

DIGITAL KANALSTRATEGI – ET OVERBLIK 
Med foreningens formål som ramme er det følgende en overblik over hvilke medier og hvilke målgrupper, 

højskolernes aggerer i.  

• at arbejde for folkehøjskolens ide og skabe gode og frie vilkår for skoleformens udvikling 

Siden 2018 har vi valgt 5 primære digitale kanaler: Hjemmesider, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube og 

LinkedIn. Vi har også en Snapchatkanal, som kun er brugt til events, og vi har et vågent øje til andre medier 

som fx TikTok, Reddit og Pinterest .  

Vi kommunikerer strategisk til de målgrupper, som er Højskolernes interessenter og bevægelsens primære 

kunder. Den digitale kommunikation har overordnet følgende målgrupper, som er udgangspunktet for valg 

af de kanaler, højskolerne vælger at kommunikere i: 

• Unge 17-30 år 

• Internationale unge 17-25 år 

• Voksne og ældre 30 + 

• Politikere, meningesdannere, medier  

• Højskoleverdenen 
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Kommunikationen tilrettelægges så den passer til målgruppen, og så vidt muligt versioneres budskaber i 

samme fortælling til de enkelte målgrupper og medier. 

UNGE  17-30 ÅR 

Her kommunikerer vi til potentielle højskoleelever på lange kurser. Målet er rekruttering. Dvs. tonen,  

billedesprog og medieformer er primært rettet mod unge og at påvirke dem til at kende højskolen og få lyst 

til at tage på højskole. 

www.hojskolerne.dk og søgningen på kurser er det vigtigste medie. Derfor er søgeoptimering og 

henvisninger til høsjkolernes egen hjemmeside en væsentlig del af markedsføringen.  

Instagram og Facebook er vores primære kanaler på sociale medier, og der er stigende fokus på YouTube. 

Det gælder både organisk og betalt trafik. 

Nyhedsbrevet Højskole NYT er både til unge og voksnetidligere elever og kursister. Derfor rettes budskaber 

til begge målgrupper.  

 

http://www.hojskolerne.dk/
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VORES KANALER TIL UNGE 17-30 ÅR 

 

 

 

 

www.facebook/hojskolerne  

 

 

 

 

www.instagram.com/hojskolerne 

 

 

 

 

www.youtube.com/hojskolerne  

http://www.facebook/hojskolerne
http://www.instagram.com/hojskolerne
http://www.youtube.com/hojskolerne
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Højskole NYT 

 

  

http://www.hojskolerne.dk/
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INTERNATIONALE UNGE 17 -25 ÅR 

Her kommunikere vi til potentielle højskoleelever fra andre lande –der skal på lange kurser. Målet er 

rekruttering.  

Den engelske hjemmeside er primært rettet mod unge.. Man kan få et overblik over højskolerne og kurser, 

men hjemmesiden og vores kanaler ift international rekruttering kan af ressourcehensyn pt ikke prioriteres 

højt. 

VORES KANALER INTERNATIONALE UNGE 

 

  

 

 

www.facebook.com/ 

DanishFolkHighSchools 

http://www.facebook.com/DanishFolkHighSchools
http://www.facebook.com/DanishFolkHighSchools


5 

 

 

 

 

www.danishfolkhighschools.com 

 

  

http://www.danishfolkhighschools.com/
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VOKSNE OG ÆLDRE 30 + 

Det er primært kommunikation til potentielle højskoleelever/-kursister, der skal på korte kurser, og målet er 

rekruttering.  

Primært medie er www.hojskolerne.dk – søgningen på kurser og bestilling af materiale. 

Højskolesangbogens Facebook og hjemmeside: Målgruppen er meget bred, og hovedformålet er at udbrede 

kendskabet til Højskolesangbogen og sangene. Målet er også at skabe kendskab til højskolen og derigennem 

indirekte rekruttere kunder til korte kurser.  
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www.youtube.com/hojskolerne  

 

 

 

 

www.hojskolerne.dk  

www.hojskolesangbogen.dk  

http://www.youtube.com/hojskolerne
http://www.hojskolerne.dk/
http://www.hojskolesangbogen.dk/
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Højskole NYT 



 

 

POLITIKERE, MENINGSDANNERE, MEDIER  

Det er målgrupper som primært er en del af public relations arbejdet. Målet er at skabe de bedste vilkår for 

skoleformen. Som der står i strategien: ”skabe interesse for og formidle oplysning om højskolernes 

kurser/virksomhed.” og ”sikre løbende information og debat om højskolens placering i kultur- og samfundslivet og i 

den uddannelsespolitiske debat, samt styrke tilhørsforholdet til højskolen for højskoleinteresserede.”  

Twitter, www.ffd.dk og FFDnyt er primære medier. Når Højskolebladet er skrevet med gråt i figurerne, er det fordi 

Højskolebladet er et uafhængigt medie, som har frie rammer til at påvirke og skabe debat om højskolen og den 

omegn. Men målgruppen er bredt set den samme som foreningens. 

Twitter er en kanal vi bruger på politisk lobby og strategisk påvirkning af højskolernes vilkår. 

• @Hojskolerne  

Foreningsbudskaber, jobopslag og retweet af alle andre især højskolemennesker, højskoler og 

højskolemedier. (Overvågning af ”højskole” og ”højskolerne”) 

• @hojskolebladet 

Navnestof, blad-online-indhold, pressehistorier, debatindlæg, kulturstof i højskolehøjde 

• @trinskjaer 

Politiske budskaber og politiske kommentarer på aktuelle debatter og vores dagsordener. Interaktion med 

strategisk vigtige politikere og medier. Og ellers personlig interaktion med interessenter. 

• @elsebeth_gerner 

Koordineret med Lisbeth - Politiske budskaber og politiske kommentarer på aktuelle debatter og vores 

dagsordener. Interaktion med strategisk vigtige politikere og medier  

Retweet af @hojskolerne og @hojskolebladet – evt, med kommentar. Støtte i kampagner og satsninger  

(kommunikation, bæredygtighed, mangfoldig osv.) 

• @JakobBonde  

Retweet af højskolebudskaber. Støtte i kampagner og satsninger  (kommunikation, bæredygtighed, 

mangfoldig osv.) ellers personlig  

• @grundtvig 

Spoofkonto og kampagne- og satirekanal – budskaber twistet til Grundtvigperspektiv og sprog – formålet er 

at skabe opmærksomhed om højskole, folkeoplysning og . Kommenterer på omtaler af Grundtvig og på 

grundlæggende spørgsmål om højskolen, ånd og højskolesang. 

 

 

http://www.ffd.dk/
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www.facebook.com/hojskoleblade
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http://www.facebook.com/hojskolebladet
http://www.facebook.com/hojskolebladet
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www.ffd.dk 

http://www.ffd.dk/
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LinkedIN/hojskolerne 
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https://www.youtube.com/ 

Folkehøjskolernes Forening i DK 
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HØJSKOLEVERDENEN 

Det kalder vi overordnet for branchekommunikation. Det er information, involvering og mobilisering af mennesker i 

højskoleverdenen. Primært mennesker der arbejder i højskolen og omegn. 

 

FACEBOOKGRUPPER FOR HØJSKOLEANSATTE 

• Højskoleforstandere (ansvarlig: EGN) 

• Netværk for højskolelærere (ansvarlig: MK) 

• Informationsmedarbejdere (ansvarlig: JBR, CS) 

• Sekretærer og forretningsførere (ansvarlig: VM) 

• Pedeller, rengøringsfolk og oldfruer på højskoler (ansvarlig: ?) 

• FACEBOOKGRUPPER FOR FRIVILLIGE, FOLLKEMØDEDELTAGERE M.M. 
• Højskolenes ambassadørnetværk (ansvarlig: MD) 

• Preppere til Topmødet  (ansvarlig: MD) 

• Frivillige for højskolene på Folkemødet  (ansvarlig: JBR) 

• Højskoleelever på Folkemødet  (ansvarlig: JBR) 

• Højskolernes Elevforeninger (ansvarlig: JBR) – skal erstattes af en gruppe (ansvarlig: DM) 

 

https://www.facebook.com/groups/hojskoleforstander/
https://www.facebook.com/groups/hojskolelaerer/
https://www.facebook.com/groups/hojskolerne/
https://www.facebook.com/groups/hojskolekontor/
https://www.facebook.com/groups/426483497779706/
https://www.facebook.com/groups/169826650443741
https://www.facebook.com/groups/432981514031561
https://www.facebook.com/groups/FMfrivillig
https://www.facebook.com/groups/hojelever
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NYHEDSKANALER 2020 

NYHEDSBREVE 

Højskolebladet KORT udkommer dagen før det trykte magasin og giver alle abonnenter, medlemmer og 

interesserede mulighed for gratis at få overblik over bladets indhold. Al redaktionel indflydelse går via 

Højskolebladets redaktion.  

FFD-info er kort information til foreningens medlemmer og interesserede om, hvad Folkehøjskolernes Forening er 

involveret i, med særlig fokus på administration, indsatsområder, kommunikation, kurser og lovgivning. 

Udkommer månedligt.  

Generalsekretær er afsender på indledningsteksten. 

Modtagere: Typisk højskoleansatte – kontoransætte, administratorer, forstandere, lærere, bestyrelsesmedlemmer 

m.fl. Givetvis også folk i kulturstyrelsen. 

Anvendelse: Orientering om nye initiativer i foreningsregi – opfordring til skoledeltagelse mv. – præsentation af 

resultater/succeser.  

Tovholder: Anna Lisbjerg: al@ffd.dk (Barselsvikar: Ditte-Marie: dm@ffd.dk ) 

HøjskoleNYT er højskolernes og foreningens fælles stemme om de gode historier fra henholdsvis højskolerne og 

foreningens indsatsområder. Alle historier af bred almen karakter om højskoleliv kan blive nævnt i HøjskoleNYT. 

Tværgående samarbejde med Højskolebladet om dele af indholdet. Fokus på at videreformidle gode fortællinger fra 

højskolerne. Udkommer ca. 1 gang i kvartalet. 

Modtagere: Målgruppen er profiler på hojskolerne.dk, elever og tidligere kursister 

Tovholder: Janne Bavnhøj: jb@ffd.dk  

MAILINGLISTER 

Hvert team har sine egne lister over relevante modtagere af information. Der er pt følgende netværkslister: 

• Kontormails (ansvarlig: CS) 

• Informationsansvarlige (ansvarlig: JBR) 

• Forstander (ansvarlig: EGN) 

• Personlige medlemmer (ansvarlig: JBR) 

• Internationalt / Global Story netværk (SAM) 

• Bæredygtighedsnetværk (JS)  

• Vejledernetværk (MK) 

 

mailto:al@ffd.dk
mailto:dm@ffd.dk
mailto:jb@ffd.dk

