
 
 
 
 
EN TUNG UKE 
 
Dette har vært en tung uke for skolen vår. 
Fire ungdommer var mandag kveld involvert 
i en voldshendelse som førte til at to av dem 
døde. Tre var elever ved Heimdal.  
 
Skoleuken ble helt annerledes enn vi hadde 
planlagt. På tirsdag avlyste vi den offisielle 
åpning av skolen for å ta vare på medelever 
og ansatte som ble berørt. På onsdag 
gjennomførte vi minnestund for eleven vi har 
mistet. Det var godt å se at så mange tok 
veien for å minnes eleven vår. For å få plass 
til alle måtte vi gjennomføre to minnestunder 
i Bifrost. 
 
Å miste en elev er det verste som kan skje en 
skole, og jeg føler med de pårørende i 
sorgen.  Det er trist og uvirkelig, men 
samtidig godt å se at vi kan stå sammen. 
Dette har sveiset oss sammen som skole. 
Heimdal vgs er en helhet, og når en del av 
helheten blir revet bort har jeg sett at alle trår 
støttende til for å hjelpe og støtte. Jeg er 
takknemlig for dette, og også for all støtte vi 
har fått fra fylket, kommunen og andre 
aktører. Støtteerklæringer i sosiale medier og 
elevenes engasjement har varmet.  
 
Jeg vil be dere alle om å ta ekstra godt vare 
på ansatte og elever på GS i tiden fremover. 
 
Elisabeth   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
KANTINA UKE  
 
Mandag:  Vårruller  
Tirsdag:  Fiskewok 
Onsdag: Toast/Tomatsalat 
Torsdag: Lasagne 
Fredag:  Pizza 
 
Salatbar 
 
Kantina 
 
 
RUSSEREVY 
 
Årets russerevy vil bli spilt i Bifrost 08. og 
09. mars 2019. Hold av datoene, så kommer 
det mer informasjon senere. 
 
Anders  
 
 
FRIGG 
 
Frigg er den mektigste av gudinnene i norrøn 
religion. Hun er den kvinnelige utgaven av 
Odin, hennes mann. Frigg er gudinne for 
ekteskapet, skjebnen og kjærligheten. Navnet 
Frigg kan bety «Den som elsker». Sammen 
med Odin får hun sønnen Balder, den 
vakreste og mest umistelige av alle æsene. 
Hennes voldsomme morskjærlighet gjør at 
hun får alle ting og skapninger til å love å 
ikke skade Balder. Til tross for at hun er 
gudinne for ekteskapet er Frigg utro med 
Vilje og Ve, Odins brødre. Et bilde på at 
ingen er ufeilbarlige og et godt eksempel på 
de norrøne gudenes menneskelige 
egenskaper og feilbarlighet.    
 
De tre stjernene grekerne kaller Orions Belte 
kalles i Norden Friggs Rokk, på den spinner 
Frigg skyene. Forskerne er uenige om det er 
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Frigg eller Frøya, kjærlighetsgudinnen hun 
ofte forveksles med, som har gitt navn til 
ukedagen fredag.  
 
Frigg har gitt navn til det flotte rommet 
innafor kantina som brukes av Elevtjenesten. 
Der kan elever få en pause fra undervisninga 
og ta seg igjen. Rommet brukes også til 
alternativ undervisning.  
 
Religionsavdelinga   
 
 
NYTT FRA BIBLIOTEKET 
 
Skolens bibliotek finner du i 4. etasje 
sammen med IT-tjenesten. Vi har endelig fått 
pakka ut de fleste kassene slik at alle er 
velkomne til å se hva vi har. Hos oss kan du 
låne både skjønnlitteratur, faglitteratur og 
filmer. Bøker kan du låne i fire uker, filmer 
kan du ha maks en uke. Vi har også noen 
spill som kan lånes til undervisning eller som 
avkobling.  
 
Du kan også få hjelp og veiledning til å finne 
rett bok eller stoff til en oppgave du jobber 
med. 
 
Har du vært innom og skrevet deg på liste for 
lærebøker? Kom innom snarest og hent 
boka/bøkene du bestilte.  
Mangler du en lærebok? Kom innom, så får 
du lånt den. 
Dersom den ønskede boka ligger på 
boklagret eller må bestilles, kan det ta en dag 
før den kan hentes på biblioteket.  
 
Har du sluttet i et fag? Husk å levere 
lærebøker du ikke trenger lenger. Det kan 
hende at det er andre som venter på akkurat 
din bok. 
Vi åpner hver dag kl. 07.45. Mandag, tirsdag 
og torsdag stenger vi kl. 15.30. På onsdager 
og fredager stenger vi kl. 14. 
 
Velkommen til biblioteket! 
 
Damene på biblioteket 
Ingrid og Carola 
 
 
 
 
 

FORELDREMØTER 
 
Minner om foreldremøtene i neste uke. 
Tirsdag 25.09. blir det møter for foreldre og 
elever på Vg 1. Onsdag 26.09. blir det 
tilsvarende møter for Vg2. Møtene starter kl. 
18.30 begge dager med felles informasjon i 
Bifrost. Deretter blir det klassevise samlinger 
med kontaktlærere. Fellessamlingen i Bifrost 
vil ha følgende innhold: 
 
Vg1 
-  Presentasjon av skolen 
- Kapittel 9A 
- Informasjon om elevtjenesten  
- Informasjon om fraværsgrensa i 
videregående skole 
 
Vg2  
-  Presentasjon av skolen 
- Kapittel 9A 
- Informasjon om elevtjenesten  
 
Elevene på reiseliv vil sørge for servering i 
forbindelse med arrangementene. Elevene 
kan også hjelpe kontaktlærere med 
omvisning dersom det er ønskelig. Ta 
kontakt med Astrid Haugdahl ved behov for 
bistand. 
 
Arve 
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