
 
 
 
ORDENSANSVAR I KANTINA 
 
Etter forslag fra kantina og 
rengjøringspersonalet fjerner vi fra nå av 
ryddelistene. Begrunnelsen er at denne gir 
motstridende signaler. Fra nå av fokuserer vi 
på at alle skal rydde etter seg selv . 
 
Siri  
 
 
KANTINA UKE 37 
 
Mandag:  Vårruller med/uten ris og  
  Pytt i panne 
Tirsdag:  Fish n’ chips 
Onsdag: KyllingCouscous 
Torsdag: Lasagne 
Fredag:  Pizza 
 
Salatbar 
 
Kantina 
 
 
ELEVRÅDSMØTE 
Årets første elevråd blir avholdt mandag 
17.september kl 1120. Kommer tilbake til 
rom. Dere som enda ikke har valgt 
tillitselever – vennligst gjennomfør så fort 
som mulig. 
Det vil bli elevrådsskolering i løpet av 
oktober (etter høstferien) Kommer tilbake til 
dato. 
 
Siri 
 
 
ELEVTJENESTEN 
Elevtjenesten er borte på rådgivningssamling 
på Hell torsdag 13 og fredag 14.september.  
 
Siri  
 

Tilbud om gratis HPV-vaksine til 
unge kvinner 

Unge kvinner født 1991 eller senere 
har nå et tidsbegrenset tilbud om 
gratis HPV-vaksine for å beskytte seg 
mot livmorhalskreft. Tilbudet gjelder 
ut 30. november 2018. Ønsker du 
gratis vaksine, ta kontakt med 
helsesøster Mona tlf 941 73 171 eller 
stikk innom kontoret mitt på rom 
03013. 

  
 
 
BIFROST OG HIMMELBERGET  

I norrøn religion er Bifrost navnet på brua 
som forbinder menneskenes verden Midgard 
med gudenes verden Åsgard. Bifrost vises 
for oss mennesker når det regner og er sol 
samtidig, i dagligtale kaller vi Bifrost 
regnbuen. På Åsgard-sida er Bifrost forankra 
i Himmelberget, et stort fjell der guden 
Heimdal holder utkikk og passer på brua 
mellom mennesker og guder. For at ikke 
mennesker skal forville seg inn i gudenes 
rike er Bifrost laga slik at menneskene ikke 
finner starten på brua.  
 
Himmelberget har gitt navn til et møterom på 
femte nivå på skolen, rett ved lærerne på 
studieforberedende sine arbeidsplasser. Her 
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kan lærerne vokte på elevenes verden 
nedover i skolen.    
 
Bifrost er navnet på skolens storstue, salen 
rett til høyre etter hovedinngangen. 
Regnbuen er et flott symbol, den sier oss at 
livet består av både sol og regn. Den 
symboliserer et fargerikt fellesskap og er 
brukt som symbol for homofile og andre 
minoriteters rettigheter. Regnbuen gir løfter 
om en inkluderende skole for alle og forteller 
om hvor flotte vi er sammen.  
 
Religionsseksjonen  
 
 
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 
 
 
LØNNSOPPGJØRET 2018 
 
Lønnsoppgjøret i kap. 4 er registrert til 
september lønn. Det vil bli gjort en ekstra 
lønnskjøring for etterbetaling og korrigering 
i uke 38. 
 
Lisbeth 
 
 
 
 
 
ALARMTIDER 

Alarmen på skolen er nå aktivert alle dager 
fra kl. 23.00 til kl. 05.30. 

Arve   
 
 
STUDENTER FRA NTNU I PRAKSIS, 
HØSTEN 2018 
 
Praksisperioden er uke 37 – 46 
Sverre Aarsnes, engelsk og religion 
August Aspelien, engelsk og politikk & 
menneskerettigheter 
Helene Berle, norsk og historie 
Marit Nersten, naturfag og matematikk 
Nanna Norderud, naturfag og matematikk 
Sandra Steen, naturfag og matematikk 
Sindre Svindal, samfunnsfag og historie 
Christine Brennhaug, norsk og historie 
Ingrid Ertzgaard, naturfag og matematikk 
Bjørn Sundset Moe, historie og tysk 
Eline Berge Rathe, samfunnsfag og spansk 
Endre Sørmo Rundsveen, matematikk og 
naturfag 
Preben Sivertsen, engelsk og politikk & 
menneskerettigheter 
 
Vi ønsker dem velkommen til Heimdal vgs 
og lykke til med praksis! 
Hege og Edel Beate 
FORELDREMØTER 
 
Det blir foreldremøte for elever og foresatte 
på Vg1 tirsdag 25. september, og for Vg2 
onsdag 26. september. Møtene begynner kl. 
18.30 begge dager. 
 
Arve 
 
 
LANGRENNSSAMLING 
 
Tirsdag – fredag i neste uke vil 
langrennselevene i alle fire klassene være på 
samling på Savalen.  
 
Maj Helen 
 
 
 
 
 
 
TRØNDELAG TEATER 
 



Alle tredjeklassene skal se forestillingen 
«Medmenneske»  på Trøndelag teater, 
torsdag 13.september klokka 11.30  (Den 
kulturelle skolesekken). 
Det betyr at de må ha fri fra undervisning i 
deler av 4.time og hele 5.og 6.time. 
Bussene går klokka 11.00 og returnerer 
13.30.. 
 
Solveig 
 
 
INFO OM LÆREBØKER 
 
Elever og ansatte som mangler eller skal 
bytte lærebok henvender seg til 
bibliotekansvarlig på biblioteket i 4. etasje.  
Dersom den ønskede boka ligger på 
boklagret eller må bestilles, kan det ta noen 
dager før den kan hentes på biblioteket.  
Husk å levere lærebøker du ikke trenger 
lenger på grunn av fag- eller skolebytte. 
 
Velkommen til biblioteket! 
 
Damene på biblioteket 
Ingrid og Carola 
 
 
NM I ORIENTERING 
 
Neste uke fra 13.-16. september er det NM i 
orientering i Vegårdshei, slik at de fleste 
orienteringsløperen i 2. til 4.klasse er borte 
fra skolene fra onsdag 12. til fredag 14. 
september. 
 
Uka etter er det Norgescup og junior NM 
stafett i Sandefjord 21.-23. september. Da vil 
de fleste orienteringsløperen i 2. til 4.klasse 
være borte fredag 21. september. 
 
Terje M. 
 
 
OFFISIELL ÅPNING AV HEIMDAL 
VIDEREGÅENDE SKOLE 
 
Tirsdag 18. september blir det offisiell 
åpning av den nye flotte skolen. Programmet 
for dagen er todelt. Første delen med start kl. 
10.00 vil være for spesielt inviterte gjester. 
Fra kl. 14.00 til kl.18.00 blir det åpen dag. 
Da kan alle som ønsker det komme inn for å 
se på bygget og det vi driver med. Med tanke 

på at åpen dag varer til kl. 18.00 er det 
aktuelt at noen avdelinger og klasser 
forskyver skoledagen denne dagen. Dette blir 
avgjort i dialog med avdelingsleder og 
lærere. 
 
Arve         
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