
 
 
 
PENSJONSKURS FOR SENIORER 
OVER 60 ÅR 
 
Nå arrangerer Trøndelag fylkeskommune 
pensjonskurs for medlemmer i Statens 
pensjonskasse på 4 steder i Trøndelag. 
Kursene starter kl. 09 og avsluttes 13.30 med 
innlagt lunsj. Alle vil få en individuell 
pensjonsberegning fra SPK, og det vil bli 
anledning til å stille spørsmål i etterkant av 
kurset. Disse kursene er dyre, slik at man får 
dette tilbudet bare en gang før pensjonering. 
 

• Steinkjer videregående skole: 24. 
oktober med påmeldingsfrist 
10.oktober 

• Levanger videregående skole: 26. 
oktober med påmeldingsfrist 12. 
oktober 

• Olav Duun videregående skole: 1. 
november med påmeldingsfrist 17. 
oktober 

• Thora Storm videregående skole: 31. 
oktober med påmeldingsfrist 15. 
oktober 

Meld deg på kurset som foregår på nærmeste 
skole. 
Påmelding skjer via Pindena som er vårt 
system for påmelding. 
(Intranett/kurs/påmeldingssystem). Let  
 
 
 
nedover siden etter seniorkurs 
https://trondelag.pameldingssystem.no/intern
t 
 
Lisbeth 
 
 
 
 
 

 
 
VURDERINGSPLANER ST, ID, MD 
 
Vurderingsplaner for skoleåret 2018/2019 
ligger nå under Skolens dokumenter. 
Planen heter Høst 2018, men er satt opp for 
hele skoleåret.  
En del er allerede skrevet inn, bl.a. prøver i 
fremmedspråk.  
 
Nå er det bare for alle andre å skrive inn. Det 
er viktig at alle bruker dette verktøyet, da gir 
det en svært god oversikt for klassene.  
 
Bare kom innom eller send meg en mail hvis 
du lurer på noe.  
 
Randi 
 
 
GULLTOPP   
 
Guden Heimdal knyttast ofte til metallet gull. 
Heimdal har gulltenner og hestens hans 
heiter Gulltopp. Hesten har gitt namn til eit 
møterom på 5. plan på skulen vår. 
 
Religionsavdelinga    
 
 
DET NYE FLYGELET VÅRT 
 
Som alle vet har skolen fått et nytt flygel, 
Steinway, modell D, som står i Bifrost. 
Flygelet oppbevares i et lite rom bak scenen 
som populært kalles «flygelgarasjen». Her er 
det godt pakket inn, og det er et avansert 
klimaanlegg montert i rommet.  
Flygelet brukes av skolens pianister, både på 
konserter og til noe undervisning. Det brukes 
også av profesjonelle musikere som besøker 
skolen, f.eks. da vi hadde besøk av 
Trondheim Kammermusikkfestival i forrige 
uke.  
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Mange lurer sikkert litt på hvordan skolen 
har fått muligheten til å skaffe seg et så flott 
flygel. Finansieringen ble gjort på følgende 
måte:  
 Penger avsatt i byggeprosjektet 
 Skolen har spart til dette på budsjettet 

over flere år 
 Musikklinja har spart opp inntekter 

fra konserter over flere år 
 Det gamle flygelet ble solgt for en 

veldig bra pris  
 
Dette til sammen gjør at vi nå kan glede oss 
over å ha ett av byens beste flygel. 
 
Randi 
 
 
INTERNASJONAL UKE OG 
VERDENSDAGEN FOR PSYKISK 
HELSE 
 
Markeres gjennom hele uke 42 (15.-19. 
oktober). Det blir stand i kantina hver 
lunsjpause, her møter du både Elevtjenesten 
og representanter fra Skolemiljøutvalget. 
Kantina selger asiatisk mat på onsdag, og på 
fredag deles det ut gratis afghansk mat som 
lages i samarbeid med elever fra GS. Det er 
internasjonal danse-workshop i dansesalen 
på mandag, foredrag om rus og psykisk helse 
v/Berit Brekke Hansen på tirsdag, foredrag 
om raushet, tilhørighet og sårbarhet v/Adil 
Khan på onsdag og MEST-seminar ved 
helsesøster Mona og fysioterapeut på 
torsdag. Vi pynter med grønne ballonger og 
sørger for informasjon på skjermene. 
Fullstendig program sendes ut til alle ansatte 
på e-post og deles ut på stand.  
 
Elevtjenesten, helsesøster og katina 
 
 
SJAKK PÅ HEIMDAL 
 
Vi fortsetter tradisjonen med sjakk på vår 
nye skole. Alle elever kan spille sjakk på 
biblioteket, og brikker og brett står fremme, 
eller man kan spørre bibliotekaren. 
 
Noen viktige datoer fremover: 
1.11: Introduksjonskurs i sjakk – del 1. Her 
går vi gjennom noen av de mer avanserte 
reglene, pluss noen vanlige knep. Rom 
05 034 klokka 11.25. 

8.11: Introduksjonskurs i sjakk – del 2. Vi 
inviterer to spillere som har vært med i 
junior-VM til å lære oss strategi og 
forståelse. Rom 05 034 klokka 11.25. 
3.12: Første runde i vårt eget 
sjakkmesterskap starter på biblioteket klokka 
11.25. 
18.12: Finale i sjakkmesterskapet i Draupne 
24.1: Sjakkmesterskap mellom skolene i 
Trondheimsområdet hele dagen 
 
Påmelding til kurs og vårt eget mesterskap 
sendes til chrst@trondelagfylke.no. Bli med! 
Jeg kommer gjerne innom noen klasser for å 
reklamere spesielt for disse arrangementene.  
 
Christian 
 
 
GOD HØSTFERIE 
 
Det har vært en hektisk oppstart av skoleåret. 
Nytt skolebygg og den tragiske hendelsen 
har utfordret oss på mange ulike måter. Jeg 
vil benytte anledningen til å takke alle 
ansatte for den tålmodigheten, 
profesjonaliteten og varmen dere har vist. 
Takk også til elevene som har vist oss 
betydningen av samhold. Dette lover godt for 
fortsettelsen. Men først vil jeg ønske dere 
alle sammen en riktig god, og velfortjent, 
høstferie.  
 

 
 
Elisabeth 
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