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Nå ser det ut til at sommeren
har nådd hit på Helgeland. Vi er

AVSLUTNING SKOLEÅRET 2019-20
Den 9. mai hadde vi offisiell skoleavslutning for årets kull, direktesendt via
facebook. Kvelden før hadde stipendiatene mimrekveld på samme vis, og
det ble ei kjempefin stund. Det var veldig vemodig å ta farvel på denne
måten, og vi skulle så gjerne sett at dette året ikke endte som det gjorde.
Vi hadde en fantastisk fin gjeng hos oss i år! <3

klare for varme og fine dager.
Vi har hatt alternativ drift etter
at elevene dro. Kjøkkenet har
drevet catering, solgt middager
og bakt brød. Nå har vi også gått
i gang med airbnb for
sommersesongen, og så langt
går det strålende. Skolen vil
være bemannet hele sommeren,
så det er bare å ta kontakt!

Oppstart skoleåret 2020-21
Vi planlegger oppstart til vanlig tid for elevene, men det blir trolig ankomst
til skolen over en lengre periode enn vi pleier å ha. Det er for å ha bedre
kontroll over smittevern i oppstarten. På hjemmesiden har vi opprettet en
side med informasjon ang oppstarten og skoleåret. Denne vil bli oppdatert
etter hvert som vi vet mer. Ellers er det bare å kontakte skolen dersom noen
har spørsmål!

SOMMEREN 2020
Vi er i full gang med a planlegge neste skolear og oppstart til høsten. Alle som
har fatt skoleplass har fatt foreløpig informasjon om oppstarten. Det er ikke sa
lett a legge planer nar situasjonen endrer seg hele tiden, men nar vi nærmer oss
vil det komme mer detaljert info. Vi har planer klare for ulike senarioer og er
godt forberedt.
Vibeke Solbakk på kontoret er snart klar for å ta imot
nye elever.

Koronasituasjonen har gitt oss mange nye utfordringer, og gjort at vi har matte
tenke nytt. Og nar man blir tvunget til a se nye løsninger, sa kommer det mye

bra ut av det. Vanligvis har vi faste sommerkurs hos oss, arrangert av
Sommermusikkskolen (NMF)og Toppenkurset. Disse kan ikke ga helt som
planlagt, sa da har vi gatt nye veier i sommer.

Toppen mat og internat
Kjøkkengjengen var nødt til å tenke alternativt etter at elevene dro, og har virkelig
stått på. Nå har de stoppet middagssalg og baking hver dag, men selger fortsatt
ferskfrosset brød og rundstykker. Og selvfølgelig de legendariske
toppenknekkebrødene! I juli tar kjøkkenet ferie, så da må folket bake selv igjen 😊

“Den maten!! 😍 Desidert en av de tingene jeg
Kokkene våre Kim Rune og Hilde med dagens bakst.

savner mest😍😋” – Sigrid Hansen
Strandbakke (elev 2019-20)
TOPPEN PANORAMA
Siden de planlagte aktivitetene vi pleier å ha om sommeren gikk i vasken
p.g.a koronasituasjonen, så har vi utleie av husene våre via airbnb.no.
På TOPPEN PANORAMA har vi overnatting for gjester i hele sommer. Hvert
hus har 4 dobbeltrom med dusj og delt kjøkken. Og med finværet som er på
vei, så kan gjestene nyte fine dager med utsikten over Øyfjellet og
Vefsnfjorden.

Kontakt oss
Vefsn Folkehøgskole TOPPEN
Odin Benums vei 21
8665 MOSJØEN
75172411
toppen@vefsnfolkehogskole.no
https://www.vefsnfolkehogskole.no/

GOD SOMMER
Etter hvert som vi går ut i ferie her på TOPPEN, så går tempoet her litt ned.
Vi kommer tilbake med litt sommerinfo og sommerstemning i juli. Inntil da
ønsker vi dere alle god sommer og fine dager!
Og skulle noen ha behov for å kontakte oss, så er kontoret bemannet alle dager
mellom 08.00 og 15.30 i sommer. Det er bare å ringe eller sende oss en mail!

Ha det godt og nyt finværet så lenge!

