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Det er stille på Toppen om
dagen. Alle elevene har reist ut i
verden på nye eventyr. Lærerne
har velfortjent avspasering. Vi

TOPPEN - NOK ET ÅR
Til tross for utfordringen med pandemien, så må vi si oss veldig fornøyd med
et vel gjennomført skoleår. Med unntak av litt mer tilrettelegging og
restriksjoner etter ferier og alternative studieturer, så har året stort sett gått
som planlagt.

AVSLUTNINGEN
Elevene hadde formell avslutning lørdag 8. mai, og stunden ble strømmet sånn at
foreldre og foresatte kunne delta digitalt. At vi skulle komme oss gjennom året uten

som er igjen her er i full gang

smitte og gjennomføre hele skoleåret, hadde vi nesten ikke turt å håpe på. Det var

med sommerdrift og planlegging

en god følelse å erkjenne at vi hadde klart oss så bra disse månedene. Og vi har hatt

av nytt skoleår.

en fantastisk flott gjeng elever hos oss i år, og vi ønsker alle sammen lykke til med
fortsettelsen <3 Se også bloggen

“Det viktigste for meg har vært muligheten til
senke skuldrene, prøve nye ting og bare ha det
gøy, omgitt av de beste folka og den fineste
naturen..” – Caroline Hafnor Torgersen
SOMMERDRIFT 2021
Toppen Panorama
Vi er så smått begynt å ta i mot overnattingsgjester på Toppen Panorama Mosjøen.
Husene er vasket og klare for utleie, så nå blir det spennende å se hvor mange som
legger ferien til Helgeland og Nord-Norge i år.

Toppenkurset
Som en del av Festspillene Helgeland (3.-10. juli) huser vi det tradisjonelle
Toppenkurset, som for 21. gang arrangeres av Vefsn Unge Strykere. Da får vi igjen
litt aktivitet og liv på tunet, og det liker vi. Musikk til arbeidet hører sommeren til på
Vefsn Folkehøgskole.

NESTE SKOLEÅR
Nå har vi allerede 76 navn på lista over elever som kommer til Vefsn Folkehøgskole
Toppen til høsten. Det er plass til noen flere, men på Musikk og Musikkproduksjon
er det venteliste. Det er veldig hyggelig at så mange har lyst til å komme til Toppen
og Mosjøen skoleåret 2021-22. Vi gleder oss allerede til oppstarten, og håper på et
år uten så mange restriksjoner.
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tatt plass. Vi planlegger felles oppstart med elevmottak søndag 22.08.2021, men

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

[Mottakernavn]

Kontakt oss
VEFSN FOLKEHØGSKOLE
TOPPEN

smittesituasjonen KAN jo i løpet av kort tid endre seg. Dersom det skulle bli
nødvendig, så omgjør vi mottaket til kohortvis og over flere dager. Likevel har vi tro
på at vaksineringen skal gå unna, og at vi kan møte alle sammen til første skoledag
mandag 23. august.
Vi høres!
Ha det godt så lenge og nyt sommertiden 😊

