
 
 
ORDENSANSVAR I KANTINA 
 
I uke 35 er det 1STA som har ordensansvar i 
kantina. Rulleringsplan kommer over helga. 
Husk å minne alle elever på at de har ansvar 
for å holde orden i den flotte kantina vår! 
Fint hvis vi som jebber her kan være gode 
eksmpler og ta med oss det vi ser av 
søppel/flasker rundt omkring. 
 
Siri 
 
 
KANTINA UKE  
 
Mandag: Calzone 
Tirsdag:  Fiskegrateng 
Onsdag: Risotto Vegetar               
Torsdag:  Lasagne            
Fredag:  Pizza               
 
Salatbar 
 
Kantina 
 
 
FREMMEDSPRÅK 
 
Oppstart fremmedspråk for VG1 
studieforberedende blir på tirsdag 28 august, 
oppmøte 1215 i Bifrost. 
 
Informasjonsmøte for elever på VG2 og VG3 
studieforberedende som har avtale om å ta 
fremmedspråk som privatist torsdag 6. 
september 1215 i Yggdrasil.  
Informasjonsmøte for elever på VG1 
studieforberedende som ønsker å ta 
fremmedspråk som privatist fredag 7. 
september 0900 på Draupne.  
 
Elever som deltar på disse møtene skal ikke 
ha fravær.    
 
Tor 

 
DRAUPNE 
 
Er navnet på vårt auditorium rett til venstre 
for hovedinngangen. Som andre rom på 
skolen vår har det fått navnet sitt fra norrøn 
mytologi. Draupne er Odins gullring, den er 
smidd av dvergene Sindre og Brokk. Hver 
niende natt drypper den åtte like store og 
tunge gullringer som Draupne sjøl. Da 
Balder dør legger Odin Draupne på likbålet 
hans. 
 
Draupne har også gitt navn til en norsk 
gassinstallasjon i Nordsjøen, grunnlaget for 
norsk offentlig rikdom, som skolen vår er et 
tydelig bevis på.   
 
Religionsseksjonen  
 
 
PROSJEKTER OG KONSERTER PÅ 
MUSIKKLINJA 
 
Musikklinja er allerede i gang med å øve til 
den offisielle åpningsseremonien av skolen 
18.09 og til årets prosjektuke som dette 
skoleåret blir i uke 47 (19.11 - 23.11, 
forestillinger 23., 24. og 25.11). Denne uka 
bruker vi alle skoletimer til øving.  
Årets prosjekt er et miljøprosjekt med 
arbeidstittelen «Hvalens rekviem». Mer 
kommer! 
Det blir musikalkonsert med klasse 1MDA i 
september/oktober. 
Huskonserter i Bifrost: i lunsjen mandager 
og torsdager. De fleste av konsertene er 
lukket, bare for musikklinja, altså 
øvingskonserter. Vi kommer tilbake til 
invitasjoner til huskonserter.  
Julekonserter: ja, det blir det! 
 
Randi 
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GS - GRUNNSKOLE 
 
Skolen vår har fått ei ny avdeling som kalles 
GS. Det er forkortelse for grunnskole. Her 
får elever som har bodd kort tid i Norge 
opplæring i norsk og i grunnskolefag. Målet 
er å få vitnemål fra grunnskolen og rett til 
videregående opplæring.  
Om et land er rammet av krig eller fattigdom 
og mennesker blir drevet på flukt, mister 
barn og unge ofte muligheten til å gå på 
skole. På GS på Heimdal kan elever ta igjen 
noe av det de har mistet og forberede seg til å 
gjennomføre videre utdanning med gode 
resultater. 
Elevene er fra 16 til ca 20 år. De kommer fra 
forskjellige land og har mange og allsidige 
erfaringer. Det er ikke alle som har lært så 
mye norsk enda. For å lære språk trenger 
man å praktisere. Det er fint om elever fra 
andre avdelinger tar kontakt for å prate litt 
når det passer sånn. 
Det har også blitt ansatt mentorer fra VG2 og 
VG3 som har kontakt med hver sin gruppe  
og er sammen med dem på forskjellige 
aktiviteter.  Senere kan det bli aktuelt med 
felles prosjekter, turdag m.m.  
Før hadde grunnskole for 16-20 år tilhold på 
en egen skole, på den gamle bilskolen på 
Lade. Samlokaliseringen her på Heimdal, og 
på Charlottenlund, Tiller og Thora Storm,  
skal gi elevene bedre muligheter til å 
integrere seg i Norge.  Vi takker for at vi har 
blitt så godt mottatt og gleder oss til å bli 
bedre kjent. 
 
Solvor 
 
 
PRIVATISTEKSAMEN HØSTEN 2018  
 
Frist for oppmelding til privatisteksamen høst 
2018 er 15. september kl. 23.59. Det er ikke 
mulig å melde seg opp etter at fristen er gått ut.  
Oppmelding og betaling skjer via 
www.privatistweb.no. Der finner du viktig 
informasjon du må lese før du melder deg opp, 
bla. «Hvordan melde seg opp» (før innlogging) 
og «Viktig informasjon om eksamen» (etter 
innlogging).   
Eksamensavgiften er 1.084,- hvis du har karakter 
1 eller ikke har karakter i faget fra før, og kr 
2.170,- hvis du har karakter 2 eller høyere i faget 
fra før. Avgiften betales med kort ved 
oppmelding. Husk at du ikke kan melde deg opp  

 
 
som privatist i et fag samtidig som du er elev i 
faget.  
Mer informasjon på  
https://www.trondelagfylke.no/vare-
tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksamen/fo
r-eksamen/oppmelding/ 
 
Toril 
 
 
FRILUFTSLIV IDRETTSFAG  
turer i uke 35 
 
Følgende klasser og lærere er på 
læreplanfestede turer i uke 35. 
27.-29.08.: 2IDB: Tur til Femunden 
Lærere: Espen Emanuelsen, Berit Holte og 
Øystein Gaasvik 
29.-31.08.: 2IDA:  
Tur til Femunden Lærere: Vibeke Hovde, 
Andre Nyeng Olsen og Robert Kamben 
28.-30.08. 3IDA/B:  
Tur i Trollheimen (Innerdalen og 
Storlidalen) Lærer: Kristian Dahl, Vegard 
Ovesen, Maj Helen, + en lærer til. 
 
Liv Kristin 
 
 
FRA ELEVTJENESTEN 
 
Tusen takk til mentorene som har stilt opp 
denne uka! Vi er stolte over den jobben som 
er gjort, og er spente på fortsettelsen. 
Elevtjenesten arrangerte hybelboertreff på 
mandag. 14 trivelige hybelboere møtte opp 
til en matbit og «bli kjent».  
Takk til kantina som stilte opp med mat! 
 
Siri 


