31.08.2018

ORDENSANSVAR I KANTINA
I uke 36 er det 1STB som har ordensansvar i
kantina. Vestene ligger på personalrommet
(under TV èn). VI har foreløpig ikke fått
mopper, men det kommer.
Det er dessverre en del rot i kantina, så igjen
må det oppfordres til at alle rydder etter seg
og setter kopper og fat på miljøatasjonen.
Siri
KANTINA UKE 36
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

Hamburger
Fiskegrateng
Tomatsuppe m/ egg
Kylling karri og ris
Pizza

Salatbar
Kantina
BYTTE AV PROGRAMFAG
Elever på studieforberedende som vil bytte
programfag kan gjøre det ved personlig
oppmøte hos meg, rom 03099. Bytter
forutsetter at du fortsatt vil få gyldig
vitnemål og plass i gruppene. Siste frist for
bytte er mandag 3. september.
Tor Bitustøyl

INFORMASJONSMØTE OM
PRIVATISTEKSAMEN I
FREMMEDSPRÅK
Informasjonsmøte for elever på VG2 og VG3
studieforberedende som har avtale om å ta
fremmedspråk som privatist på Yggdrasil
torsdag 6. september 1215.
Informasjonsmøte for elever på VG1
studieforberedende som ønsker å ta
fremmedspråk som privatist på Draupne
fredag 7. september 0900.
Tor Bitustøyl
UTSENDING AV VARSEL
Automatisk varsel til 360 (Elark) fungerer
ikke.
Registrering og utsending av varsel må
foreløpig gjøres manuelt.
Varsel må derfor sendes til meg pr. mail,
så jeg kan registrere i 360, og de blir
sendt.
Dette skal etter hvert skje automatisk, men
har ikke fått beskjed om når.
Grete Flytør
MØTEROM SKADE
Skade er skigudinnen i norrøn mytologi. Hun
er en jotun som kommer til æsene for å få bot
for sin far Tjatse som gudene har drept, blant
annet vil hun ha en ektemann. Æsene gir
henne kun muligheten til å se føttene på
ektemennene hun kan velge mellom. Hun

ønsker seg Balder, den vakreste av alle, og
hun er sikker på at hun kan se hvilke føtter
som er hans, fordi alt på Balder er perfekt.
Men de vakreste beina tilhører havguden
Njord, Skade må gifte seg med han. Skade
trives ikke ved sjøen, det er fjellet som er
hennes hjem og ekteskapet ender med
skilsmisse. Skade er gudinne for skiløping og
snø – to ting som sterkt definerer skolen vår
internt og eksternt. Møterommet som bærer
hennes navn ligger i avdelingsledergangen
med vindu ut mot kantina.
Religionsseksjonen
RYDDING OG LÅSING AV
UNDERVISNINGSAREALER
Minner om at alle undervisningsarealer skal
ryddes og låses etter at undervisningsøkta er
ferdig. Minner samtidig om at det ikke er
tillatt å spise i klasserommene.
Arve
NORDPLUS JUNIOR-UTVEKSLING
I uke 37 skal 3REIS til Salo, Finland på
utveksling. Vi reiser søndag 9. september, og
kommer hjem om kvelden fredag 14.
september. Følgende elever er med:
3STA
Boyaci, Servan
Brandsø, Mari
Brandtzæg, Sage August
Kjærvik, Victoria Sofie
Løvbugt, Thyra Bruem
Mastad, Marius Andreassen
Mirzai, Parwez
Rashid, Shefat Jamal
3STB
Næss, Emma Wangy
Vienberg, Marie Sivertsen
3STC
Nesset, Mia Tømmerdal
Wevang, Mia Beatrice Eide
Lærere som er med:
Anita Langørgen og Astrid Haugdahl

