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Det er mye å glede seg over om
dagen. Vi har fått ny rektor, sola
har begynt å titte fram og vi har
meget gode søkertall for neste
skoleår.

Når vi nå snart forlater februar måned, er det merkbart lysere og lengre
dager på Helgeland. Det er godt å merke at mørketida er over, og at lyset
vender tilbake. Med det kommer også mer uteaktivitet og flere studieturer på
Toppen.
Nettserie og Film, E-sport og Fotball har Berlin på programmet i disse
dager. Berlin er et aktuelt og spennende reisemål for flere linjer. Vi gleder oss
til rapport når de kommer hjem og følger med på Instagram i mellomtiden.
Etter hvert blir det Frankrike og Polen som får Toppenbesøk 😊

På linjene bugner det av
spennende prosjekter, elevene
er herlige og livet er lekkert.

I RUTE FOR SKOLEÅRET 2020-21!
Vi har en jevn strøm med søknader, noe som lover godt for neste skoleår. Og
vi er allerede godt i gang med å legge til rette for høstens kull. Vi vil få noen
omrokkeringer i personalet, både i administrasjonen og blant pedagogisk
personale. Det betyr at vi vil lyse ut en stilling eller to i vår, så følg med!

FRA BLOGGEN:
Under har vi tatt fram noen av sakene vi har postet i bloggen vår den siste
måneden. Her kan du lese om arbeid med manus, andreårselever og vår nye
rektor.

Dagens utsikt fra hovedhuset

“Dette manusarbeidet har vært utrolig lærerikt
og gøy. Min kompetanse innenfor
teaterlitteratur har vokst noe enormt de siste
ukene.”
– Susanne Wiese

Å LAGE MANUS
Nå står det nye teaterproduksjoner på planen. Susanne og Josefine har
skrevet en blogg om hvordan de har arbeidet med manus.

Når det jobbes med manus må man kunne ha flere tanker i hodet
samtidig. Og noen ganger må man tenke så enkelt, at den røde tråden
blir nettopp det den er; en rød tråd.
Her er det ny forestilling på gang!

TRE TIÅR MED ANDREÅRSELEVER
Vi har stor glede av å treffe igjen tidligere elever, og ekstra artig er det
når de kommer hit og byr på seg selv - igjen 😍 Brit-Agnes, Geir Martin
og Øystein har alle vært andreårselever, og vi tok en prat om hva
folkehøgskolen har betydd for dem. Sammen med årets stipendiat Julie,
dekker de Toppenhistorie over flere tiår.

“Men det som kanskje påvirket meg mest var
følelsen av å virkelig bli sett og verdsatt”
– Geir Martin Hustavnes
VELKOMMEN METTE
Vår nye rektor Mette Haustreis er på plass, og det er vi veldig glade for. Selv
om det bare har gått tre uker, så vet hun hvorfor hun er her.

«Jeg har lyst å jobbe med unge mennesker uten å måtte måle det de
presterer gjennom tall og nasjonale krav. Jeg har lyst å jobbe med
danning og det å få mennesker til å utvikle ulike sider ved seg selv. Det
har vi tid til i folkehøgskolen»

Kontakt oss
Vefsn Folkehøgskole TOPPEN
Odin Benums vei 21

Vil du vite mer om det vi holder på med, så kan du følge oss på Instagram og
Facebook @vefsnfhs. De fleste linjene har også IG-kontoer der de viser sine
opplevelser gjennom året.

8665 MOSJØEN
75172411
toppen@vefsnfolkehogskole.no
https://www.vefsnfolkehogskole.no/

Ha det godt så lenge!

