oktober 2019

VEFSN
FOLKEHØGSLKOLE
TOPPEN 120 ÅR
I oktober feirer vi at det er 120
år siden skolen tok imot sine
første elever. Det synes vi er stor

EN GOD OPPSTART PÅ SKOLEÅRET 2019-20
Selv om det alltid er noe når en er såpass opp i årene som Vefsn
Folkehøgskole, så må vi slå fast at vi har kommet godt i gang med vårt
120ende skoleår på TOPPEN. Med 10 linjer i sving, så er det mye som skjer
rundt om. Her er det ingen grunn til å kjede seg. Vi har god variasjon i
linjetilbudet, noe som gjør at vi har en herlig gjeng elever hos oss.

stas. Vi har lange tradisjoner å ta

FRA BLOGGEN

vare på, og gleder oss til

Samhold gjennom aktivitet
Allerede andre skoleuken skulle de ulike linjene på Vefsn folkehøgskole
Toppen splittes opp og omgivelsene endres. Vi skulle på overlevelsestur i
skogen! (les mer i bloggen)

fortsettelsen.
Vi skal feire litt ut over høsten,
og vise oss litt fram litt ekstra.
Det gjør vi blant annet med å
fortelle om TOPPEN på
KVELDSTIMEN til Helgeland
Museum i november.

HelgeLan slår til på Helgeland
I høstferien arrangerte elevene på E-sport linjen vår en LAN på skolen. Det
ble satt opp rollespill, boder med alt fra mat og drikke til en egen salgsbod for
ulike spillprodukter. Det var duket for en fantastisk helg med masse gaming
for både små og store! (les mer i bloggen)

“Jeg anbefaler virkelig å gå på folkehøgskole. Man
møter utrolig mange hyggelig og spennende folk som
man lett blir kjent med. Folkehøgskole er fem stjernes!”

– Jon Kristian Sørby, halvår Fotball 2019
I høst har vi mange elever på halvårskurs hos oss. Det er gjerne
elever som har andre planer etter jul og som trenger noe
«vettugt» å gjøre fram til da.

EN HALVTÅRSELEV SNAKKER UT
Jon Kristian er 19 å gammel, og kommer fra Notodden i Telemark.
Han går halvtårskurs på fotball-linja.

Jon Kristian Sørby, elev på Fotball høsten 2019

Hvorfor valgte du å dra på folkehøgskole som halvtårselev?
Det er fordi jeg skal i militæret i januar. Jeg var veldig usikker på hva jeg ville
halvåret før førstegangstjenesten, og det første jeg tenkte var at jeg skulle

jobbe et halvt år. Søsteren min hadde allerede gått et år på folkehøgskole, så
jeg surfet litt på nettsiden til folkehøgskolene. Det var der jeg fant ut at det
var mulig å gå halvtårskurs, og ble fort overbevisst om å søke på det. (Les
mer i bloggen)

HARDT ARBEID UNDER ÅRETS TV-SKSJON
Søndag 20.oktober jobbet elevene fra Toppen hardt med årets TV-aksjon.
Elevene arrangerte åpen dag på skolen for besøkende, og hver av linjene
hadde satt opp en post der de som kom på besøk kunne delta på ulike
aktiviteter. Elevene bidro også med bøssebæring og veldedighetsløp. (Les
mer i bloggen)

Elevene på Fjellsport og Kajakk NZ serverte kaffe og boller.

NY REKTOR PÅ TOPPEN
Vi har i en periode drevet skolen med Bodil Nystad som konstituert rektor,
men nå har vi endelig gleden av å ønske Mette Haustreis velkommen som
ny daglig leder hos oss. Hun er i dag ansatt som rektor på Grane barne- og
ungdomsskole.
Hva var det som lokket deg til TOPPEN da?
«Jeg synes linjetilbudet på Toppen er spennende. Jeg ser dessuten fram til å
jobbe med unge voksne som skal bruke ett år av livet sitt på å gjøre noe gøy.
Jeg har jobbet i ungdomsskolen mesteparten av mitt liv, og der har det å
jobbe med verdier og holdninger vært en viktig del av jobben min.
På folkehøgskole kommer man enda tettere på, og året er enda mer intensivt.
Jeg tror jeg kommer til å like det!»

Mette Haustreis blir ny rektor på Toppen

Elever og ansatte ønsker Mette hjerlelig velkommen til oss på
Toppen, og ser fram til å bli kjent med henne ut på nyåret!

VI GRATULERER
Kontakt oss
VEFSN FOLKEHØGSKOLE TOPPEN
Odin Benums vei 21
8665 MOSJØEN
75172411
toppen@vefsnfolkehogskole.no
https://www.vefsnfolkehogskole.no/

Til slutt vil vi gratulere Simen Nyland (linjelærer på FILM) med
støtte fra Norsk filminstitutt til filmen «Filther»!!
Regissør Simen Nyland og New Dawn Productions AS får 650.000 kroner i
produksjonstilskudd til Filther, en pre-apokalyptisk kjærlighetshistorie.

