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OPPSTART MED TILPASNINGER 

Vi tok det litt rolig i oppstarten i høst, og hadde elevmottak i mindre grupper. De 

første ukene forholdt elevene seg i kohorter på to og to klasser, så det tok litt tid før 

vi alle ble kjent med hverandre. Du kan lese om oppstarten her. 

ELEVER MED ENGASJEMENT 

Det er viktig å engasjere seg i miljøet, og i løpet av høsten har elevene deltatt på 

flere markeringer. Vi har bidratt både til  STRANDRYDDING og årets TV-aksjon, og 

elever og lærere gjorde en kjempejobb. En gruppe elever har til og med gått veien 

videre, og startet opp Natur og Ungdom lokalt. De har bedt om å få arrangere en 

nasjonal lysmarkering for klimasøksmål arktis tirsdag 3. november kl 17.30-18.30. 

SAMARBEID MELLOM LINJER 

På Toppen gjør vi flere prosjekter på tvers av linjene. Årets første store samarbeid 

var en PERFORMANCE som linjene Kreativ MIX, Teater, Laptopmusiker og 

Sceneproduksjon gjorde i september. Temaet var «TID» og det ble en spennende 

vandring med sterke uttrykk.  

Også stipendiatenes eget HØSTPROSJEKT ble gjennomført med overbevisende 

skuespill fra mange nye stjerner. Alle elevene på skolen var med og etter dette 

prosjektet ble vi nok enda bedre kjent med hverandre. 

KREATIV MIX I LOFOTEN 

I år dropper vi flere utenlandsturer, og satser på å heller se litt mer av Norge. 

Linja Kreativ MIX reiste til Lofoten og hadde fantastisk fine dager der. Dette 

var en tur som de har sydd sammen selv, en variert MIX av aktiviteter og 

opplevelser for alle. Kombinert med det nydelige været ble dette et minne for 

livet. Bilder og mer om turen finner du i bloggen vår her. 

 

VEFSN 
FOLKEHØGSLKOLE 
TOPPEN 

De første månedene med 

koronatilpasninger har gått over 

all forventning. Det er utrolig 

hvor tilpasningsdyktige vi 

mennesker er. Nå er vi over 

halvveis i høstsemestret, og har 

my å se tilbake på. 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.vefsnfolkehogskole.no/endelig-er-folkehogskolearet-i-gang/
https://www.vefsnfolkehogskole.no/det-nytter-a-bidra-pa-vefsn-folkehogskole/
https://www.vefsnfolkehogskole.no/tv-aksjonen-2020/
https://www.vefsnfolkehogskole.no/skape-kunst-pa-tvers-av-linjer/
https://www.vefsnfolkehogskole.no/hostprosjektet-2020/
https://www.vefsnfolkehogskole.no/kreativ-mix-i-lofoten/


LINJEBYTTE 

Denne uka er det linjebyttedager, og elevene får velge seg en annen linje enn 

de går på til vanlig. Nå kan alle få prøve seg på noe annet, og få en smakebit 

på hva de andre linjene driver med. Det kommer snart en blogg  med mer fra 

linjebytte. 

HALVÅRSELEVER 

På Toppen har vi hatt halvårskurs i flere år, og nå er søknadene begynt å 

komme til vårens kurs. Det er mange søkere til Friluftsliv LETT, og der har vi 

allerede venteliste. På de andre linjene er det fremdeles noe plass. Vi tar inn 

elever fortløpende og så lenge vi har kapasitet, så det blir spennende å se 

etter hvert som det fylles opp. 

 

Ha det godt så lenge! 

Rim Staidu har byttet fra linja Kreativ MIX til 
Laptopmusiker denne uka. 

Kontakt oss 

Vefsn Folkehøgskole TOPPEN 

Odin Benums vei 21 
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toppen@vefsnfolkehogskole.no 

https://www.vefsnfolkehogskole.no/ 
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