02.11.2018

KANTINA UKE
Mandag: Calzone
Tirsdag: Ovnsbakt torsk
Onsdag: Svenske kjøttboller
Torsdag: Lam karri gryte
Fredag: Pizza
Salatbar
Kantina
VAKSINE
Til Avgangselever ved Heimdal
videregående skole:
Tilbud om vaksine mot smittsom
hjernehinnebetennelse. Vaksinering her på
skolen onsdag 28.11.18 mellom kl. 13.00 17.00. i 5. etg rom 05067/68 Påmelding
elektronisk til Vaksinasjon og
smittevernkontoret i TK.. Nærmere beskjed
om påmelding og info fra
Vaksinasjonskontoret kommer via
kontaktlærer.
Vaksinen koster 400 kr og kan betales med
Vipps ( 504725),bankkort eller kontant.
Spørsmål om vaksinering kan rettes til Mona
helsesøster tlf. 941 73 171 eller kom innom
kontoret.
TILDRAR
Er det tidligere navnet på Tiller. I 1985 var
det over 900 elever på Heimdal vgs, det var
så trangt i bygget at det var behov for en ny
skole i området. Løsningen var å opprette en
ny skole i Heimdal sentrum. Siden navnet
Heimdal allerede var i bruk av skolen vår på
Saupstad fikk den nye skolen navnet Tiller
vgs. Skolen ble etter noen år flyttet til der
den ligger i dag på Tiller. I år kom en av

avdelingene fra Tiller vgs, Helse og
oppvekstfag, hjem til moderskolen.
Møterommet Tildrar er det store
møterommet utenfor mitt kontor. Det vakre
navnet Tildrar er en hyllest til skolen som ble
født fra Heimdal vgs og som vi alltid vil ha
et spesielt forhold til, Tiller videregående
skole.
Elisabeth
ELEVRÅDSSKOLERING
Alle tillitsvalgte i elevrådet samles til
elevrådsskolering torsdag 8.nov kl 0800- ca
1230. Styret legget opp til ulike blikjentøvelser, samt at elev-og
læringeombudet kommer. Vi skal være på
rom 04013. Elevene får varmmat fra kantina
ca kl 11.
Siri
SIKKERHET I 4. OG 5. ETASJE
Av sikkerhetsmessige årsaker er det ikke lov
å sitte oppe på elevskapene som vender ut
mot kantineområdet i 4. og 5. etasje. Det er
viktig at alle respekterer dette forbudet.
Arve
HOSPITERING
I uke 45 og 46 kommer det 10.klassinger på
hospitering. Se hjemmesida for oversikt over
hvilke dager de kommer. Ta godt imot
elevene!
Siri

