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GODT NYTT ÅR

VEFSN
FOLKEHØGSLKOLE
TOPPEN
Vi ønsker vår nye rektor Mette
Haustreis hjertelig velkommen
til sin første arbeidsdag 1.

Det skriver januar 2020 og vi har kommet godt i gang med andre semester.
Vi tok imot 10 flotte elever på halvårskurs vår nå på nyåret, og vi ønsker dem
varmt velkommen.
Linjene Idrett ALT var på treningsopphold på Club La Santa første uka i
januar, og hadde ei strålende fin uke. Fjellsport og Kajakk NZ er nå på vei
hjem etter tre uker med eventyr på New Zealand.

februar.
Mette har selv gått på
folkehøgskole og gleder seg stort
til å være med oss videre på
Toppen.

GODE SØKERTALL FOR SKOLEÅRET 2020-21!
Vi er klare for å ta opp elever til neste skoleår, og kontorleder Vibeke Solbakk
sjonglerer søknadene. Med en økning i søknader på over 40% sammenlignet
med i fjor, kan noen linjer fylles ganske raskt. De som allerede har søkt får
vite om de får plass den 1. februar. Da sender vi ut tilbud om skoleplass til ca
100 søkere, og så har de en uke på å bestemme seg for om de takker ja til
plassen.
Det blir ei spennende uke!

“Jeg starta på folkehøgskole for å føle
mestring, noe jeg gjorde allerede første dagen!”

– Sigrid Hansen Strandbakke
FRA BLOGGEN:
Sigrid lager eplekake på bål

Vi tok en prat med noen av årets elever for å høre om hvorfor de valgte
folkehøgskole.

DERFOR VALGTE DE FOLKEHØGSKOLE
Det har aldri vært mer populært å gå på folkehøgskole! Nå slår
søkningen til neste skoleår alle tidligere rekorder.
Folkehøgskolene feirer nok en gang ny rekord for søkere til
folkehøgskoler. Så langt har skolene mottatt nesten 30 prosent flere
søknader enn på samme tid i fjor, og som mange andre skoler har Vefsn
Folkehøgskolen Toppen meget gode søkertall for neste skoleår.

LIVET PÅ UTSIDA AV FOLKEHØGSKOLEBOBLA
Hanna, Reidun, Andrea og Johannes har flere ting til felles enn at de er
elever på Vefsn Folkehøgskole Toppen. De har også engasjert seg i
lokalmiljøet her i Mosjøen. Hanna og Reidun har infiltrert skytterlaget,
Andrea har vært solist sammen med Mosjøen Hornmusikk og Johannes er
med og trener fotballaget Halsøy Tigers.

“I sommer kvalifiserte eg meg til eliteklassen,
og måtte derfor opprettholde treningen!”
– Hanna Fjordheim Grundhus
LÆRER I FILM MED NY SEIER
Igjen har Simen Nyland gjort seg bemerket i det nordnorske filmmiljøet. I
januar vant han pitchekonkurransen «Storm Fra Nord» under

Tromsø Internasjonale Filmfestival. Det er bare å gratulere!

Kontakt oss
Vefsn Folkehøgskole TOPPEN

Vi går lysere tider i møte, sola har snudd og vi har husene fulle av flotte
elever. Til helga arrangerer elevrådet NYTTÅRSBALL og det er masse som
skjer på linjene framover. Vi kan trygt si at det er godt å være på Toppen.
Og nå blir vi snart kjent med neste års elever også 😊

Odin Benums vei 21
8665 MOSJØEN
75172411
toppen@vefsnfolkehogskole.no
https://www.vefsnfolkehogskole.no/

Ha det godt så lenge!

