07.12.2018

KANTINA UKE 50
Mandag: Calzone
Tirsdag: Grøt
Onsdag: Kylling karri og ris
Torsdag: Grøt
Fredag: Pizza

Klassene samles med kontaktlærerne før
eller etter konserten de skal på. Plan for dette
kommer også.
Kl.12.00: lunsj for alle ansatte og
pensjonister.
Randi

NJORD
Salatbar
Kantina

JULEKONSERT
Musikklinja inviterer til sin årlige
julekonsert:
Torsdag 20.12 kl.18.30 i Bifrost.
Billetter selges v/inngangen.
Priser:
Voksen: 100,Student/honnør/ungdom: 50,Barn under 12 år: gratis.
Variert program som inneholder både
julemusikk og annen musikk.
Velkommen!

Njord er havguden i norrøn religion. Njord
ble gift med jotnen Skade etter at hun hadde
valgt han ut på grunn av hans veldreide bein.
Njord og Skade bodde først ved havet på
Njords gård Noatun, men Skade likte seg
ikke ved sjøen. Paret flytta til fjells til Skades
hjemtrakter, men her mistrivdes Njord.
Enden på visa var at paret blei skilt. Njord
har gitt navn til rommet ved siden av
kjøkkenet/kiosken på gata ved gymsalen,
langt unna møterom Skade i 3. etasje.
Rommet brukes mest av Kolstad etter
skoletid, men det kan også brukes til
undervisning. Kolstad håndball sier også at
elever er hjertelig velkommen til å bruke
rommet mellom skoletid og trening.
Religionsavdelinga

Randi

JULEAVSLUTNINGER FOR ELEVER
OG ANSATTE:

ADVENTSSTEMNING PÅ
BIBLIOTEKET
Snøsøsteren

Fredag 21.12 holder Musikklinja tre korte
julekonserter for elever og ansatte i Bifrost:
Kl.09.00
Kl.09.45.
Kl.10.30.
Fordeling av klasser på konserter kommer.
Tips: øv litt på årets allsang på forhånd.
Allsang i år er: Jeg gikk meg over sjø og land

Fra og med torsdag 6. desember samles vi til
høytlesing av Snøsøsteren. Møt opp på
biblioteket kl.11.45 og få en liten pust i
bakken og litt førjulsstemning.

Adventskalender

Tradisjonen tro har vi også i år en
adventskalender på biblioteket. Vi setter
fram ei ny gåte hver dag i desember. Løs
gåta og få en liten godbit.
Vi ønsker elever og ansatte velkommen til
førjulsstemning på biblioteket.

Halvor Bakken 1IDB
Thomas Lia-Rognli 2STB
Andreas Haug Sellesbakk 2DEA
Henrik B. Gulbrandsen 2ITB
Sander Velve Bang-Bertelsen 3STC
Vegard Otterli Virum 1IDB
Jostein Mauseth Rø 1IDB
Vegard Kittilsen 2IDA
Håkon Holstad 2IDA
Magnus Sletnes 1MDA
Niklas Lundin 2ITB
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Christian S.J.

Ingrid og Carola

FRA ELEVTJENESTEN
Silje Ulset tar over deler av stillingen til Kine
i påvente av ny spes ped rådgiver. Hun vil
sitte på kontoret i elevtjenestefløyen i deler
av uka.
Siri

HEIMDALSMESTERSKAPET I SJAKK
Denne uka har vi gjennomført tre runder av
sjakkmesterskapet, og det har til sammen
vært 46 deltakere, noe som er ny rekord!
Takk til alle elever som har deltatt, og takk
til alle lærere som har hjulpet til med det
praktiske. Alle som har fått 2 poeng eller mer
er kvalifisert til sluttspill, totalt 20 elever, og
elever som har fått 1,5 er reserver. De to
neste rundene er tirsdag 11.12 og torsdag
13.12 kl. 11.25 på rom 05 034, og det er lov
å komme for å se på. Finalen er i Bifrost
18.12.
Elever med høyest poengsum etter tre
runder:
Magnus Waland 3STC
Simen Spets Storhov 2IDA
Sondre Bjørgen Nilsen 2IDB
Sindre Østerås 1IDB
Mikkel Holt 2IDA
Jørund Lyng 2EEA
Eskil Dahl Reitan 2IDA
Henrik Bangsund 2IDA
Shuja Faqiri 3GSC
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FØRSTEHJELPSKURS
Onsdag 12. desember fortsetter vi med
førstehjelpskurs for ansatte på skolen. I
denne runden er det lærere fra idrett/KRØ og
IKT som skal være med på opplæringen.
Kurset starter 13.00 og er ferdig ca. 15.00.
Arve

INTERNKONTROLL

MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Etter overgangen til Trøndelag
fylkeskommune har det foreløpig ikke
kommet på plass et sentralt system som
erstatter kravene til internkontroll som før
fantes i ESK. Som en midlertidig løsning har
skolen derfor lagt inn relevante rutiner og
dokumenter på intranett under Skolens
dokumenter/Internkontroll/ miljørettet
helsevern. Her har alle ansatte tilgang og
kan holde seg oppdatert på det som er
relevant av skolens rutiner, prosedyrer og
instrukser.

Minner om medarbeiderundersøkelsen 2018,
som alle fylkeskommunalt ansatte skal ha
fått mail om. Målet med undersøkelsen er å
kartlegge viktige forhold knyttet til
medarbeidernes engasjement, trivsel og
rammer for å gjøre en god jobb.

Arve

Lenke til spørreskjema: https://www.surveyxact.dk/answer?key=1DWTXX9UK6V9

OM MELDING AV HMS-AVVIK

Svarfrist: 17. desember.

Avvik er feil og mangler i forhold til definert
standard. I praksis vil dette si brudd på krav
fastsatt i TRFK, eller i medhold av lover og
forskrifter eller andre styrende dokument. I det
daglige kan ansatte løse enklere avvik/ saker
selv. I slike tilfeller fyller man ikke ut
avviksskjema.

Elisabeth

Dersom avvik ikke kan løses av den enkelte,
skal det fylles ut avviksskjema som sendes
nærmeste leder. På skjemaet skal det gis en
kort beskrivelse av avviket, og melder får
mulighet til å komme med forslag på tiltak.
Mer informasjon og skjema finnes på intranett
under Skolens dokumenter/Internkontroll/
miljørettet helsevern. Avviksskjema ligger
også tilgjengelig på skolens hjemmeside.
Arve

Jeg oppfordrer alle ansatte til å svare på
undersøkelsen, slik at vi får et dekkende
bilde av forholdene ved Heimdal vgs.
Resultatene vil bli presentert på nyåret og
danne utgangspunkt for arbeidet med å
utvikle oss til en enda bedre arbeidsplass.

