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Håper alle har fått gode dager i sommer og er klare for folkehøgskole i Mosjøen snart. Vi gleder oss i 

alle fall veldig til at dere skal komme      Her kommer litt informasjon om oppstarten og ting dere kan 

tenke på.  

For oss er det viktig at vi får en trygg og fin oppstart av skoleåret. Det danner grunnlaget for at vi skal 

få en fin tid sammen i år. Vi har tilpasset rutinene våre i forhold til vår smittevernplan, og det er viktig 

at dere som kommer hit også forholder dere til dette. Det vil sikkert bli gjort endringer etter hvert, 

men i starten må vi være spesielt nøye med en del ting. 

• Gi oss beskjed på mail toppen@vefsnfolkehogskole.no om når du ankommer. Vi henter alle 

som kommer med fly og tog, så lenge vi vet om det på forhånd. Det kan bli litt ventetid 

dersom dere er mange som kommer samtidig, og siden vi ikke kan være så mange i bilene. 

• Dersom noen av dere blir kjørt hit av foreldre eller andre, må disse forlate skolen innen 2 

timer. Vi ønsker at de du har med deg ikke oppsøker fellesarealer, og begrenser sitt opphold 

inne i internatet/ på rommet ditt. De kan selvfølgelig hjelpe til å bære saker opp til rommet, 

men ikke henge rundt       

• Når du kommer til skolen ankomstdagen, blir du tatt imot av stipendiat/linjelærer og får 

tildelt rom. Du skal bo sammen med en fra din klasse, og de på din avdeling vi være noen av 

de som har oppstart samtidig med deg. Etter ca 3 uker blir det en kontrollert omrokkering, 

der noen bytter avdelinger sånn at vi får en bedre blanding mellom linjene. Det betyr at den 

romplasseringen du får KAN være midlertidig, og at du IKKE trenger å pakke ut alt med en 

gang. 

• Rommet ditt er forbeholdt deg og romkameraten. All mingling må skje i skolens fellesarealer, 

der det er mulig å holde avstand. Dere vil få mer info om dette ved ankomst.  

• Du får også en ukeplan og informasjon om de første skoleukene. Det vil være en god del 

smittevernstiltak som du må sette deg inn i, og det er spesielt viktig at du følger disse den 

første tiden. Det meste som skjer i starten blir i klassen og sammen med den andre klassen 

som starter samtidig. Vi kommer til å ha aktiviteter og bli kjent opplegg i mindre grupper. 

Etter hvert vil vi utvide gruppene og aktivitetene på skolen.  

• Det vil være faste plasser i matsalen, sånn at du sitter sammen med de på din avdeling når 

du spiser. Også i klasserommene må vi holde avstand og ha faste plasser. 

• Måltidene vil bli servert i 2 puljer, sånn at det ikke blir for mange inne i matsalen samtidig.  

• Før skolestart vi du få tilsendt en link til et skjema som du må fylle ut. Det er for å kartlegge 

smitterisiko før oppstart, og det er viktig at alle svarer på dette. Link sendes på sms (til 

utenlandske elever sendes den på mail). 
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• Har du husket å sende oss bilde av deg som kan brukes på studiebeviset? Og sendt inn alle 

skjema fra velkomstmailen? 


