
TEMAUKE FOR HEIMDAL VIDEREGÅENDE SKOLE 14. – 18. SEPTEMBER 
KULTUR OG BÆREKRAFTIG UTVIKLING 

 
 

 Miljø drar på vaffelturné! Kryss fingrene og håp at din avdeling får besøk, de serverer 
nydelige nystekte og velduftende vafler! 

 Kulturelle innslag MDD. 
 Undervisningsopplegg fra Ducky. 
 Bærekraftig mat i kantina, vi gleder oss spesielt til vegetartorsdag. 
 Kontaktlærertimen vies til fellesskapet. Oppstart av kunstprosjektet og etablering av 

kunstgruppa ila. uka. 
 Podkasten «Vi på Heimdal» tar for seg temaet bærekraft. Hvilke saker engasjerer 

ungdommene på Heimdal og hva skal mandatet til den nye miljøgruppa vår være? 
Podkasten gjøres tilgjengelig i slutten av uka. 

 Fotokonkurranse. Skolene i området er invitert av Frivillighetssentralen, årets tema 
for konkurransen er «å dele». Konkurransen går hele uka, men det blir mulighet for å 
jobbe med denne i fotogruppa til «Vi på Heimdal» (ettermiddagstilbudet kl. 13 - 16). 

 
 
 
PROGRAM FOR UKA OG PÅMELDINGSINFORMASJON 
 
MANDAG 
 

 Kl. 10 – 11.40, se dokumentaren «Before the flood» (1t.38 min)  
Yggdrasil (45 plasser) 

Before the Flood er resultatet av en to år lang reise rundt i verden, blant annet til Grønland 
og de brennende skogene i Sumatra hvor Leonardo DiCaprio møter de menneskene som er 
hardest rammet av klimaendringene. Han intervjuer politikere og forskere som sitter på 
kunnskap og makt til å ta avgjørelser og påvirker arbeidet i kampen mot klimatrusselen. Hva 
har forårsaket krisen og hvordan kan den løses? 
 
Informasjon om dokumentaren samt noen ressurser til for- og etterarbeid finner dere her: 
https://www.beforetheflood.com/ 
 
Påmelding her: https://trondelag.pameldingssystem.no/temauke-for-heimdal-vgs-se-
dokumentar-before-the-flood  
 
 
TIRSDAG 
 

 Kl. 8.30 – 9.15, innspilling av podkasten «Vi på Heimdal»  
Bifrost 

Programleder er Anders H. Lilleng og dagens gjest er Ask Ibsen Lindbo. Ask er energipolitisk 
talsmann for MDG, leder i fylkeslaget i Trøndelag, samt bystyrerepresentant i Trondheim. 
  
Påmelding her: ARRANGEMENTET ER FULLBOKET! 
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https://trondelag.pameldingssystem.no/temauke-for-heimdal-vgs-se-dokumentar-before-the-flood
https://trondelag.pameldingssystem.no/temauke-for-heimdal-vgs-se-dokumentar-before-the-flood


 
 

 Kl. 11.35 – 12.15, Cadenza UB spiller fem låter i uteklasserommet.  
 

 Kl. 12.15 – 13.45, se dokumentaren «Chasing coral» (1t. 28 min)  
Yggdrasil (45 plasser) 

Korallrevene forsvinner i et tempo verden aldri har sett før. Det har en gruppe dykkere, 
forskere og filmfolk satt seg fore å undersøke i denne vakre dokumentarfilmen. Chasing 
Coral er laget av mannen bak Chasing Ice, Jeff Orlowski. Den ble filmet over tre år med mer 
end 500 timer under vannet og den viser levende bilder fra mer enn 30 land. Dokumentaren 
har vunnet adskillige priser, inklusiv Sundance Film Festivals US Documentary Audience 
Award og International Wildlife Film Festivals Best Environmental Film. 
 
Informasjon om dokumentaren samt noen ressurser til for- og etterarbeid finner dere her: 
https://www.chasingcoral.com/ 
 
Påmelding her: https://trondelag.pameldingssystem.no/temauke-for-heimdal-vgs-se-
dokumentar-chasing-coral  
 
 

 Kl. 18 – 19, kunstsafari (20 plasser) 
Nærområdet inviteres inn i skolen. 

Bli med Ingun Myrstad på spennende kunstsafari og bli kjent med et stort utvalg av våre 180 
kunstverk. Ingun arbeider som kunstfaglig rådgiver og var prosjektleder for kunsten på 
Heimdal vgs.   
 
Påmelding til kingo@trondelagfylke.no. Merk e-post med «Kunstsafari» og skriv navn, antall 
og mobilnummer. Oppmøte hovedinngang øst (v/ Kolstad fotball).  
 
 
ONSDAG 
 

 Fram til kl. 13, miljøfilm fra SKUR (11 min)  
Utenfor biblioteket i 4. etg. 
Se lokal ungdom belyse noen av FNs bærekraftsmål.  
 

 Kl. 10- 16, systue på Frigg 
Sy egen tolags ansiktsmaske i bomulls poplin. Poplin er et av de tekstilene er som er anbefalt 
å anvende i ansiktsmasker som skal brukes til smittevern. Vi har flere mønster og farger å 
velge i. 
Kapasiteten er 6 maskiner. Alt er gjort klart slik at elevene velger tekstil og monterer.  
 
Påmelding fram til kl. 13 her: https://trondelag.pameldingssystem.no/temauke-for-
heimdal-vgs-systue  
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TORSDAG 
 

 Kl. 12.15 – 13.45, de dokumentaren Cowspiracy (1t.30 min)  
Yggdrasil (45 plasser) 

Har du noen gang lurt på hvor mye vann som brukes for å produsere biffkjøttet og baconet i 
hamburgeren din? 
Det vil du kanskje gjøre etter at du har sett denne dokumentaren om kjøttproduksjonens 
miljøpåvirkning. Produksjonen av animalske produkt får blant annet store konsekvenser for 
regnskogen og krever enorme mengder vann. Dokumentaren har riktignok blitt kritisert for å 
basere seg på overforenklede data, så her er det rom for debatt i ettertid. 
 
Informasjon og dokumentaren samt noen ressurser til for- og etterarbeid finner dere her: 
https://www.cowspiracy.com/ 
 
ARRANGEMENTET ER FULLBOKET! 
Påmelding: Vi har satt opp ekstra visning kl. 14: 
https://trondelag.pameldingssystem.no/temauke-for-heimdal-vgs-se-dokumentar-
cowspiracy   
 
 
 

 GS inviterer til tur (maks tre klasser) 
Det blir et enkelt opplegg hvor elevene blir delt i par/små grupper og får noen 
spørsmål/utfordringer å snakke om/løse underveis. Det er plass til maks tre klasser, på 
forskjellige tidspunkt i løpet av dagen.  Det er først til mølla som gjelder. 
 
Påmelding til solas@trondelagfylke.no, oppgi klasse, antall elever, timer som passer, lærer. 
 
 

 Kl. 17 – 18, skolesafari (20 plasser)  

Nærområdet inviteres inn i skolen. 

Bli med samfunnskontakt Kine Goodman inn i et av Norges flotteste, og mest 

klimavennlige skolebygg og hør om hvordan vi jobber med bærekraftig utvikling.  
 
Påmelding til kingo@trondelagfylke.no. Merk e-post med «Skolesafari» og skriv navn, antall 
og mobilnummer. Oppmøte hovedinngang øst (v/ Kolstad fotball).  
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FREDAG 
 

 Kl. 10.30-11.30, bli inspirert av foredrag med Dennis Siva Lie fra Newton.  
Bifrost (150 plasser)  

 

 
 
Dennis har studert biologi og er opptatt av bærekraftig utvikling.  
Her kan dere se Dennis i NRK Unormal - klima - 7 dagers utfordring. 
 
Påmelding til plass i salen her: https://trondelag.pameldingssystem.no/temauke-for-
heimdal-vgs-bli-inspirert-av-foredrag-med-dennis-siva-lie-fra-newton  
 
Det blir også mulig å se foredraget i klasserommene da det strømmes internt (ikke opptak). 
 
 

 Kl. 12.15 – 14.15, se dokumentaren «Tomorrow» (1t. 59 min)  
Yggdrasil (plass til 45). 

Denne dokumentaren er en film om håp og handling. Den forteller om mennesker, byer og 
nasjoner som er i full gang med en grønn omstilling.  Her møter vi folk som jobber med 
løsninger på klimautfordringene, og som kan være en inspirasjon for oss alle.  
 
Informasjon og dokumentaren samt noen ressurser til for- og etterarbeid finner dere her: 
https://www.tomorrow-documentary.com/ 
 
Påmelding her: https://trondelag.pameldingssystem.no/temauke-for-heimdal-vgs-se-
dokumentar-tomorrow  
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