
 
 
 
KANTINA UKE 44 
 
Mandag: Kyllingwok m/ris 
Tirsdag: Fiskegrateng  
Onsdag: Karbonadesmørbrød 
Torsdag: Vårruller  
Fredag: Pizza  
 
Salatbar 
 
Kantina 
 
 
SJAKK PÅ HEIMDAL 
 
På Heimdal har vi en tradisjon med å ha 
sjakkmesterskap, og for første gang skal vi 
nå invitere noen utenfra for å holde kurs for 
oss. Det er fint om man melder seg på, men 
det er også mulig å møte rett på kurset. 
 
1.11: Introduksjonskurs i sjakk – del 1. Her 
går vi gjennom noen av de mer avanserte 
reglene, pluss noen vanlige knep. Ta med 
datamaskin. 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 litt. Ta med 
datamaskin. Rom 05 034 klokka 11.25. 
 
Bli med på sjakkmesterskap på skolen!  
3.12: Første runde i sjakkmesterskapet starter 
på biblioteket klokka 11.25. 
18.12: Finale i sjakkmesterskapet i Yggdrasil 
Meld deg på kurs og/eller mesterskap ved å 
sende e-post til chrst@trondelagfylke.no 
 
Christian 
 
 
MIDGARD  
 
I norrøn religion er Midgard navnet på jorda, 
menneskenes rike. Midt i Midgard står  

 
Yggdrasil, verdenstreet. Midgard ble skapt 
av jotnen Yme, kroppen hans ble til 
landjorda og blodet hans ble til havet, sjøene 
og elvene. Midgard er forbundet til Åsgard, 
gudenes verden, gjennom regnbuebroa 
Bifrost, vokta av guden Heimdal. På skolen 
vår er Midgard navnet på møterommet ved 
inngangen til personalrommet.  
 
Religionsavdelinga 
 
LESEDAGER I FORBINDELSE MED 
EKSAMEN 
 
I disse eksamenstider dukker det opp 
spørsmål om såkalte «lesedager» i 
forbindelse med eksamen. Begrepet 
«lesedager» benyttes ikke i forskrift til 
opplæringsloven, og dette er ikke dager 
elevene har krav på. Det er eksamensformen 
i de respektive fagene som i utgangspunktet 
sier noe om eventuelle forberedelsesdager til 
eksamen. I noen fag med skriftlig sentralgitt 
eksamen er det en obligatorisk 
forberedelsesdag. Oversikt over disse fagene 
finnes i eksamensplanen til Udir. Fag med 
eksamensformen M, MP og P varsles 48 
timer før eksamen. Ut over det er ikke 
skolene forpliktet til å gi elevene lesedager. 
Tid som går med til eksamensrelatert arbeid 
er jamfør forskrift til opplæringsloven § 1-4. 
imidlertid definert som opplæring, For å 
legge til rette for eksamensforberedelser har 
skolen derfor i flere år hatt en praksis med at 
elevene får en lesedag i forkant av skriftlige 
eleveksamener uten obligatorisk 
forberedelsedel. Denne ordningen 
videreføres også dette skoleåret. Når det 
gjelder privatister har de ifølge 
privatistreglementet i TRFK ikke rett til 
lesedager. Eksamen i fremmedspråk det ikke 
gis opplæring i behandles i denne 
sammenhengen som eleveksamen. 
 
Arve 

07.09.2018 

mailto:chrst@trondelagfylke.no
http://www.udir.no/globalassets/filer/vurdering/eksamen-vgo/eksamensplan/eksamensplanen-h16vgo2.pdf


 
 
EGENMELDINGSSKJEMA 
 
Minner om rutinen for melding om fravær 
ved sykdom: 

- Egenmeldingsskjema skal fylles ut 
og leveres samme dag du er tilbake 
etter fraværet 

- Den ansatte har selv ansvar for å 
sende inn egenmeldingsskjema til 
avd.leder, og avd.leder signerer og 
leverer skjemaet til ekspedisjon 

 
Du finner egenmeldingsskjema her: 
https://tronder.sharepoint.com/:w:/r/sites/intr
anett/ansatt/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc
=%7BE58AB1F5-F9AD-4270-BFB4-
FC03FA63F020%7D&file=Egenmelding%2
0Tr%C3%B8ndelag%20fylkeskommune.doc
x&action=default&mobileredirect=true 
 
Du finner også skjemaet på intranett under 
ansatt og skjema eller ved å henvende deg i 
ekspedisjon.  
 
NB! – kommunalt ansatte (lærere på GS) 
registrerer sitt fravær som tidligere i 
Bluegarden. 
 
Lisbeth 
 
 
BRONSEMEDALJE I EM TEAMGYM 
 
Jeanette S. Rekkebo i 1IDA vant 
bronsemedalje med junior mikslag under EM 
i teamgym i Portugal, Odivelas forrige uke.  

 
Vi gratulerer! 
 
Kristine 

 
 
NYTT FRA 
SKOLEHELSETJENESTEN: 
 
Nytt MEST seminar om 
TANKEMESTRING mandag 5.11.18 i 
Yggdrasil kl. 11:45 - 12:30. Denne gangen 
tar vi for oss tips til hvordan vi kan bli bedre 
til å styre tankene våre, hvordan håndtere 
negative tanker og få mer fokus på 
mestringstanker. Deltagelse på seminar gir 
ikke fravær. Du får med deg bevis på at du 
har deltatt på seminar i regi av 
skolehelsetjenesten 
 
 
TILBUD OM VAKSINE MOT 
HJERNEHINNEBETENNELSE TIL 
AVGANGSELEVENE 2018/2019 
 
Onsdag 28.11.18 kl. 13.00 - 16.30 blir det 
vaksine mot hjernehinnebetennelse. Et 
samarbeid mellom Vaksinasjon og 
smitteverkontoret i Trondheim kommune og 
skolehelsetjenesten ved skolen. 
Vaksineringen vil skje her på skolen. 
Nærmere beskjed om rom, påmelding og 
betaling kommer senere. 
 
 Hilsen Mona helsesøster 
 
 
KONSERTER MED 
ÅPNINGSSEREMONIENS PROGRAM 
FREDAG 02.11 
 
Musikklinja inviterer til to konserter fredag 
02.11. Dette er for at så mange som mulig av 
alle på skolen skal få sjansen til å høre den 
flotte musikken som er med på 
Åpningsseremonien. 
Det er frivillig å komme, men jeg trenger en 
beskjed om hvem som kommer, 
kontaktlærere kan bare sende meg en mail.  
 
Konsertene i Bifrost varer ca. 20 minutter. 
 
Fordeling på konserter: 
Kl.13.00: 1STA, 1STB, 1STC, 1ELA, 1ELB, 
1ELC, 1ELD, 2DEA, 2EEA, 2EKVA, LEL, 
1GS/GGS, 2GSA, 3GSA, 1IDA, 1IDB, 
2IDA, 2IDB, 2HEA, 2HEB 
 



Kl.13.40: 2BUA, 2BUB, 2STA, 2STB, 
2STC, 3STA, 3STB, 3STC, 2GSB, 3GSB, 
3GSC, 3IDA, 3IDB, 4IDA,4IDB 
 
Skolens ansatte på ekspedisjonen, kantine, 
drift, renhold osv er selvsagt også hjertelig 
velkommen. Bare kom på den konserten som 
passer best, fint om dere gir meg beskjed.  
 
Randi 
 
 
BLOMSTERLØKAKSJONEN 2018 
 
Områdeløft Saupstad-Kolstad, elevrådet og 
undertegnede takker for innsatsen under årets 
blomsterløkaksjon. Til tross for kort varsel 
og mer enn nok regn møtte om lag 100 
elever og lærere opp. Dette lover godt for 
neste år! Vi gleder oss til å se resultatet til 
våren.  
 
mvh 
Linda Næss 
 

 
 
SAUPSTAD- KOLSTAD 
INNOVASJONSHUB 
 
I samarbeid med Huseby ungdomsskole og 
Områdeløft Saupstad-Kolstad åpner vi vår 
egen innovasjonshub her på Heimdal!  Målet 
er å legge til rette for gründerskap gjennom  
samfunnsengasjement og ved å hjelpe 
ungdom utvikle sine ideer.  
Mer informasjon vil komme! 
 
mvh 
Linda Næss 
 

MARKERING AV HALLOWEEN 
 
Skolemiljøgruppa vil i samarbeid med russen 
markere halloween torsdag 1. november. 
Alle elever og ansatte oppfordres til å kle seg 
ut. Det vil bli utdelt premier. 
 
Siri og Annette. 
 
 
ELEVTJENESTEN 
 
Fra og med neste uke vil det være en fra 
elevtjenesten til stede i kantina i lunsjen alle 
dager unntatt onsdag. Ta gjerne lunsjen 
sammen med oss, eller stikk innom for en 
prat.  
 
Siri 
 
 
BOOKING AV ROM 
 
Booking av navngitte møterom og 
grupperom vil i løpet av kort tid bli 
tilgjengelig for alle ansatte. Lappesystem 
utgår fra og med i dag. For booking av andre 
områder ta kontakt med skolens ekspedisjon.  
Det vil komme mer informasjon i en mail i 
løpet av kort tid.  
 
Kontoret 
 
 
MIDTTERMINMØTER 
 
De to neste onsdagene vil det være 
midtterminmøter i møtetiden. Innkalling vil 
komme. 
 
Henning 
 
 


