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Påskeferien er over og vi har

EN SKOLE I ENDRING
Vefsn Folkehøgskole er en skole i stadig bevegelse, selv om vi har lang fartstid og er
en tradisjonsbærer for skoleslaget. Denne våren skal vi besette to stillinger, og det er
alltid en spennende prosess.

kommet oss gjennom en ny

Lærer MUSIKK – fra soverom til scene

oppstart. Det var ingen selvfølge

Nå er søknadsfristen ute, og vi har fått 28 søkere til stillingen. Vi snart klare til å

at vi skulle klare oss uten smitte
på skolen dette året, så vi er
ubeskrivelig glade og

gjøre intervjuer. Og det var mange fine folk og mye kompetanse i den bunken. Det
kan fort bli et vanskelig valg å ta, men for et luksusproblem. Veldig artig at så mange
har lyst til å jobbe hos oss.

takknemlige for at vi har klart å

INTERNATLEDER

holde oss smittefrie. All kred til

Vår gode Internatleder Rigmor Wold tar steget ut på nye oppdrag. Hun har vært hos

elever, personale og

oss siden 1997, og har vært en uvurderlig ressurs for oss. Nå leter vi etter hennes

koronasentret i kommunen.

etterfølger i denne nøkkelrollen, og det blir utrolig spennende. Vi har gjort en del
justeringer på stillingen, og håper at det skal finnes folk der ute som synes den
virker forlokkende. Les mer om stillingen siden AKTUELT.

“Vi merker at elevene har gjort dette før og vet
hva de går til " – Kristin Pedersen, koronasentret
Testing på Toppen
Våre elever har blitt testet etter hver ferie, og flere har blitt testet også ut over det.
Vi har hatt jevnlig kontakt med koronasentret og smittevernlege gjennom hele året,
for å ha de beste smittevernplanene for skolen. Nå har vi hatt den siste
fellestestingen her på skolen for i år, og kan lykkelig slå fast at det heller ikke nå ble
funnet noen smitte hos oss.

Siste periode skoleåret 2020-21
Nå går vi inn i den siste perioden dette skoleåret, og det nærmer seg avslutning og
farvel. Dette kullet har vært en fantastisk fin gjeng, og de vil ha med seg mange
gode minner hjem. Nå gjelder det bare å nyte den siste tiden, og gjøre mest mulig
ut av den tiden vi har igjen. Vi har f.eks. fine turer, musikal og talentshow i vente.

NESTE SKOLEÅR
Nå har vi venteliste på musikklinjene, det er mange som har lyst til å oppleve
folkehøgskole i Mosjøen også kommende skoleår. Det er bra – de har gjort et godt
valg. Vi har ennå ledige plasser på noen linjer, men alt tyder på at vi får fylt opp
skolen til høsten, og det gleder vi oss til.
Oversikt over ledige plasser finner du på https://www.folkehogskole.no/skole/vefsn
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Vi høres!

Ha det godt så lenge 😊

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

