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Salatbar

Kjøkkenet og spisestua i 3. etasje er også
spesialrom. Disse rommene vil i hovedsak
bli brukt av helse- og oppvekstfag,
tilrettelagt opplæring, grunnskolegruppa
(GS) og Huseby ungdomsskole. All bruk av
kjøkkenet og spisestua utenom det som er
timeplanlagt skal avtales med Sissel Sandvik
Holm, avdelingsleder på helse- og
oppvekstfag (HO).

Kantina

Siri og Sissel

Vi ønsker Farshid velkommen i kantina. Han
skal ha praksis som kokk og
kantinemedarbeider i en periode fremover.

PROSJEKT TEAM CHINA- HEIMDAL

KANTINA UKE 38
Mandag: Calzone
Tirsdag: Fiskegrateng
Onsdag: Pasta Bolognese
Torsdag:Currykylling
Fredag: Pizza

ELEVRÅDSMØTE
Årets første elevrådsmøte mandag
17.september kl 1120. Sted: Yggdrasil. Både
tillitsvalgte og vara kan stille første gangen.
Siri
BOOKING AV BIFROST
Inntil bookingsystemet er på plass er det
Grete i ekspedisjonen og Randi Dugstad som
ordner med booking av Bifrost.
Det samme gjelder rom som f.eks. Draupne,
Blackbox, aktivitets/dansesal.
Grete og Randi
ROMMENE FRIGG, KJØKKEN OG
SPISESTUA I 3. ETASJE
Frigg i 3 etasje er et av spesialrommene på
skolen. Dette disponeres av elevtjenesten.
All bruk av dette rommet skal avtales med
Siri Riksheim, leder for elevtjenesten.

Etter et intensivt arbeid siden skolestart har
Heimdal vgs. nå fått på plass en
intensjonsavtale med Team China. Vi skal ta
imot 30 utøvere med erfaring fra ulike
idretter, og omskolere disse til å bli
toppidrettsutøvere i langrenn og evt.
skiskyting. I første omgang er varigheten på
prosjektet tre måneder. Det store målet for
utøverne er OL i Beijing i 2022. Hvis alt går
etter planen vil de kinesiske utøverne være
på plass i Trondheim allerede i slutten av
september.
Vi har fått på plass et spennende trenerteam,
som i nært samarbeid med idrettsavdelingen
her på huset, skal ha ansvaret for det
sportslige opplegget. Anders Myrland blir
hovedtrener. Erik Hoftun er ansatt som
prosjektleder.
Elisabeth
OPPDATERING AV
SENSORREGISTERET
Registrene over sensorer i ulike fag skal
oppdateres en gang i året. I den forbindelse
vil pedagogisk ansatte få en oversikt i

posthylla over fag der dere står som aktive
sensorer (A) eller inaktive sensorer (I). Ber
alle om å gå gjennom oversikten og gi
skriftlig tilbakemelding til Hege
Mortensholm på kontoret dersom dere
ønsker å gjøre endringer i registeret
kommende skoleår. Vurder spesielt om dere
kan være sensor i flere fag. Det er stort
behov for flere sensorer, samtidig som
sensurering kan være både bevisstgjørende
og utviklende med tanke på jobben i
klasserommet. Frist for tilbakemelding til
Hege er fredag 28. september.

krisen, og dra dette opp mot politikk, religiøs
tro, og samfunnsviktige problemstillinger.

Arve

0900-10.00 Konsertsalen på skolen

KOSTYMELAGER
Det er litt usikkerhet omkring bruk av
kostymelager og det som finnes av utstyr der.
Kostymelageret tilhører og brukes bare til
undervisning, konserter og større
produksjoner i Musikklinja sin regi.
Kostymelageret kan dessverre ikke brukes av
andre på skolen. Årsaken er at vi på
nåværende tidspunkt ikke har noen ordning
for utlån av dette utstyret.
Randi
«NOWHERE TO HIDE»
Fredag 5. oktober blir det filmvisning for
VG3 ST fra klokka ett til klokka tre på
Yggdrasil. Dette innebærer at fagene elevene
har etter lunsj utgår, men altså ikke
undervisninga. Det er obligatorisk oppmøte
for elevene.
«Nowhere to hide» følger den unge
sykepleieren Nori Sharif gjennom fem år og
gir en unik tilgang til en av verdens farligste
og mest utilgjengelige områder: «dødens
triangel» i Sentral-Irak.
Regissør Zaradasht Ahmed vil i etterkant
av visning snakke om filmen og den lange og
til tider vanskelige prosessen ved å få den
laget. Ahmed ønsker å snakke om krisen som
finner sted i dagens Irak. Han vil skape en
samtale med elevene og drøfte flyktning-

TORSDAG 15. NOVEMBER. 2018

Håp eller katastrofe?

190 deltakere: Vg1 6 klasser
Naturfag/samfunnsfag
Håp eller katastrofe er et møte mellom
vitenskap og litteratur, om klimaendringer og
jordas framtid. Forfatteren Sigbjørn Mostue
møter tidligere FN-direktør for klima Svein
Tveitdal til en samtale om de utfordringene
og løsningene som er foran oss.
Med vennlig hilsen
Den kulturelle skolesekken ved Solveig

