
 
 
 
NY DATO FOR OFFISIELL ÅPNING 
AV HEIMDAL VGS. 
 
Offisiell åpning av Heimdal videregående 
skole og Kolstad Arena blir fredag 2. 
november. Det blir en offisiell seremoni i 
Bifrost kl.10.00-12.00 for spesielt inviterte. 
Samme dag blir det en mulighet for alle 
elever og ansatte å få se de musikalske 
innslagene fra denne seremonien i Bifrost. 
Randi sender ut en oversikt over tidspunkt. 
Det vil bli servert kake og kaffe til alle 
besøkende, elever og ansatte.  
 
Elisabeth 
 
 
KANTINA UKE 43 
 
NB! Nye åpningstider i kantina fra neste 
uke: 
Mandag til torsdag: 0745 – 1415. 
Fredag: 0745 – 1300. 
 
Kantina 
 
 
DIALOGMØTE MED LEO AJKIC 
 
Torsdag 01.11 inviterer Saupstad-
Kolstad  ungdomsråd elever fra Heimdal vgs 
og Huseby ungdomsskole til dialogmøte. 
Tema er "Hvordan få din stemme hørt" og 
Leo Ajkic er med som deltakende gjest. Det 
handler også om ytringsfrihet, og hvordan 
man som en vanlig ungdom kan være 
engasjert.  
 
Dialogmøtet starter kl 13.00 i Bifrost 
 
Påmelding skjer til undertegnede innen 
26.10.  
Det er begrenset med plass og "førstemann 
til mølla" prinsippet gjelder.  

 
 
Dette blir bra! 
 
Linda Næss 
 
 
FRØY 
 
Frøy er en norrøn gud som også er kjent 
under navnet Yngve. Frøy er broren til Frøya 
og er sønn av havguden Njord. Frøy er gud 
for sol, regn og fruktbarhet hos både planter, 
dyr og mennesker. På grunn av dette er han 
ofte framstilt med en stor fallos. Det finnes 
mange eksempler på bloting og tilbedelse av 
slike framstillinger av Frøy. Den nordiske 
frilyntheten er kanskje et svakt ekko fra 
denne gamle normaliseringa av seksualitet. 
To av tjenerne til Frøy, ekteparet Byggvir og 
Belja, er bryggmestere og Frøy forbindes 
derfor også ofte med ølbrygging. 
 
Frøy har mye kult utstyr, blant annet et sverd 
som kan hogge av seg sjøl. Langskipets hans, 
Skibladner, går like godt på lands og i lufta 
som til vanns. Og det kan brettes sammen og 
legges i lomma hans når han ikke har bruk 
for det. Praktisk. Frøy rir helst på grisen sin 
Gyllenbuste, men har også hesten Blodhofi i 
stallen. 
 
Frøy er en av de viktigste gudene i den 
gamle åsatroen. Det finnes fortsatt en liten 
aktiv åsatro-menighet på Island som tilber 
Frøy. Han har gitt navnet til et av 
møterommene i avdelingsledergangen rett 
innafor kantina.  
 
Religionsavdelinga  
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TEAM CHINA 
 
Langrenn, avdeling Heimdal videregående 
skole, kom til Trondheim i høstferien, og er 
godt i gang med både trening og 
engelskundervisning. 30 utøvere, 25 gutter 
og 5 jenter, og et støtteapparat på 5, er 
innkvartert i MOT-CAMPEN på Gråkallen.  
 

 
 
De første dagene gikk med til å snu døgnet, 
tilvenning til nytt miljø, tilpasning av utstyr 
og litt trening.  
Erik Hoftun er engasjert som prosjektleder 
for skolen, og har siden skolestart, jobbet 
med å finne gode løsninger på alle praktiske 
utfordringer, og med tilsetting av trenere. 
Anders Myrland er hovedtrener, og har med 
seg 4 andre trenere. 
 
Dette er et prosjekt som er forankret på 
høyeste politisk nivå, med samarbeidsavtaler 
mellom Norge og Kina på ulike områder. 
Media har hatt bred dekning av det offisielle 
besøket Dronningen, Kongen og 
representanter fra norsk næringsliv og det 
politiske Norge har hatt i Kina den siste uka. 
Samarbeid innen idrett er et av de områdene 
det satses mye på framover, og det er 
kinesiske utøvere på treningssamling i ulike 
vinteridretter flere steder i landet. Målet er 
gode resultater, og kanskje medaljer i OL i 
Beijing i 2022.   
 
I første omgang skal de kinesiske utøverne 
være i Trondheim fram til jul, med mål om å 
komme tilbake senere på vinteren og 
fortsette treningen fram mot OL i 2022. 
 
En del trening, og undervisningen i engelsk, 
er lagt til skolens lokaler, mens området 
rundt Gråkallen og anleggene i Granåsen blir 

de viktigste treningsarenaene utendørs. 
Utøverne i Team China og skolens 
langrennsløpere skal trene sammen enkelte 
økter. I tillegg skal noen av elevene på VG4 
idrettsfag være instruktører for de kinesiske 
utøverne, som en del av programfaget 
Treningsledelse. 
 
Vi ønsker utøvere og trenere i Team China 
velkommen til Trondheim og Heimdal 
videregående skole!  
 
Lykke til! 
 
Liv Kristin 
 
 
GODE IDRETTSPRESTASJONER 
 
Kristoffer Sagli i 1IDB løp inn til gull i 
terrengløp lang løype i Bratsberg 14.10.18. I 
tillegg ble det gull på Kristoffer på 800 m og 
3000 m baneløp 1.-2.09.18 
 
Vi gratulerer! 
 
Liv Kristin  
 
 

SKOLENS ADMINISTRASJON 

Det har i løpet av høsten kommet flere nye 
medarbeidere i skolens administrasjon. Her 
er en oversikt over ansatte og 
hovedarbeidsoppgaver.  

Lisbeth Schjølberg, kontorleder (økonomi, 
regnskap, lønn, HR mm). 

Nina Wiggen, konsulent (ekspedisjon, 
skoleskyss, utleie, arkivering mm).  

Grete Flytør, konsulent (ekspedisjon, 
lånekassen, arkivering, vakter, 
tjenesteattester mm). 

Karina Zemaityte, konsulent (ekspedisjon, 
skoleskyss, utleie, agresso- reiseregning, 
elevbevis mm). 

Hege Mortensholm, konsulent (ekspedisjon, 
dokumentasjon, Gjallarhorn, 
lærerarbeidsplasser mm). 



Kari Langdahl Andresen, rådgiver kvalitet 
(eksamen, dokumentasjon, rutiner, lovverk 
mm). 

Mari Tinmannsvik, rådgiver kvalitet 
(eksamen, dokumentasjon, timeplan, rutiner, 
lovverk mm). 
 
Arve  
 
 
KLASSEMILJØUNDERSØKELSEN 
 
Vår egen klassemiljøundersøkelse vil bli 
gjennomført nå i uke 43. Alle kontaktlærere 
skal ha fått tilsendt link til undersøkelsen. Si 
fra om dette ikke stemmer.  
 
Henning 
 
 
INGEN OD-DELTAKELSE I ÅR 

 
Elevrådet v/styret har besluttet av elevene 
ikke skal delta på OD i år. Dette på bakgrunn 
av lite engasjement de siste årene. Elevene 
vil ta en ny vurdering til neste skoleår. Styret 
understreker at det ikke er politisk motivert å 
si nei til deltakelse i år (prosjektmidlene går 
til ungdom i palestinske områder).  
 
Siri 
 
 
ALLE TILLITSELEVER 
Elevrådsstyret har opprettet en FB-gruppe 
for alle tillitsvalgte. Sjekk at du som er 
tillitselev og vara har blitt lagt inn. Hvis ikke 
kan dere søke opp «elevrådet på Heimdal 
2018-2019». Gruppa vil være åpen inntil alle 
er lagt inn.  
NB! Det vil bli skolering av elevrådet og bli-
kjent torsdag 8.nov (0800-1215) Kommer 
tilbake til sted.  
 
Siri  
 
 
 
 
 
 
 

 
BEGRAVELSE REZA ALIZADA 
 
Reza Alizada begraves mandag 22. Oktober 
kl. 11.00 på Havstein gravplass. Skolen vil 
være representert ved rektor Elisabeth 
Tandstad, assisterende rektor Arve Waal og 
avdelingsleder Solvor Åsebø. Lærere og 
elever fra GS vil også delta. Dersom noen 
har spørsmål om deltagelse i begravelsen kan 
de kontakte Siri Riksheim eller 
undertegnede. 
 
Arve     


