mars/ april 2020

VEFSN
FOLKEHØGSLKOLE
TOPPEN
Dette ble en periode med en
overraskende vending for oss
alle sammen. Hvem kunne tro at
COVID-19 skulle overta styringen
i verden og ikke gi oss

MERKELIGE TIDER
Den 12. mars fikk vi som alle andre skoler, beskjed om å stenge ned og sende
elevene heim. Det å få skoleåret avbrutt så brått og uventet har vært tungt.
Og det har gitt oss utfordringer på mange ulike måter. Undervisningen har
gått fra å være nær og samtalebasert, til å bli digital og fremmed for mange.
Men lærerne har slått seg ut av den ene komfortsonen etter den andre, og gitt
elevene nye minner og opplevelser fra TOPPEN. Alle tenkelige digitale
plattformer har vært tatt i bruk, og vi har hatt undervisning som planlagt.
Om noe redusert.

muligheten til å følge elevene ut
skoleåret?
Vi er så innmari lei oss for at det
skulle bli sånn. Og med alt som
har skjedd i det siste, har vi
brukt all vår tid til å
opprettholde skoledriften.
Derfor blir det et kombinert og
forenklet nyhetsbrev for mars og
april denne gang.

Det var også dessverre noen linjer som ikke kom seg på studietur som planlagt, blant annet Friluftsliv LETT. Andre linjer rakk det
akkurat, men ble sittende i karantene på skolen etter de kom hjem. Den 15. mars var det bare elever i karantene igjen på skolen og
de andre var reist heim.

Dagens utsikt fra hovedhuset

Da elevene reiste, tok de selvfølgelig ikke med seg alle sakene sine. Vi trodde jo da at vi skulle få dem tilbake før
sommerferien. Slik ble det ikke, så nå kommer det elever puljevis for å pakke ned rommet. Vi kommer også til å sende noe
med post. I tillegg har vi tilbudt oss å kjøre sørover med buss, sånn at det kan hentes saker langs veien.

I RUTE FOR SKOLEÅRET 2020-21!
Vi har gode søkertall og linjene begynner å fylles opp, og vi planlegger for oppstart som vanlig i slutten av august. Det er
klart at det ennå er en del uavklarte spørsmål, men folkehøgskolene har lagt ut en blogg om neste års oppstart som var fin.
https://www.folkehogskole.no/blogg/folkehogskole-til-hosten Om noen ønsker å snakke med oss om noe, så er det bare å ta kontakt.
I vår kommune er det ennå bare oppdaget ett smittetilfelle, noe som gjør at stressnivået er på et overkommelig nivå. Vi har et godt
samarbeid med smittevernlege i kommunen, og vil legge til rette for det som trengs for en trygg skolestart til høsten.

AVSLUTNING SKOLEÅRET 2019-2020
For årets kull planlegger vi skoleavslutning lørdag 9. mai. Denne er under
planlegging og vi bli en digital og forhåpentligvis live sending, med
stipendiater og personale til stede på skolen. En skoleavslutning på
folkehøgskole er alltid tårevåt, og mye tyder på at den i år om mulig vil bli
enda mer emosjonell. Vi savner elevene og tenker på dem hele tiden. Vi håper
at alle har det bra og at vi «ses» på avslutningen.

NYTENKNING PÅ KJØKKENET:

Kontakt oss
Vefsn Folkehøgskole TOPPEN

Vi har til nå unngått permitteringer, og påsken gikk med til å planlegge
nye måter å holde driften i gang på. Det har for det meste dreiet seg
om kjøkkendriften vår. Men med sporty og dyktige kokker, har vi nå
startet opp cateringvirksomhet fra Toppen mat og internat. Her selger vi
brød, rundstykker og knekkebrød. Og i tillegg middag, med en
vegetarrett hver dag. Det går over all forventning og vi er SÅ stolte over
hele kjøkkengjengen!

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

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.

Ha det godt og ta vare på hverandre så lenge!

