
 
 

 

KANTINA UKE 46 

 

Mandag: Vårruller 

Tirsdag: Fish ‘n chips  

Onsdag: Omelett  

Torsdag: Lasagne  

Fredag: Pizza  

 

Salatbar 

 

Kantina 

 

 

BRAGE 

 

Er guden for skaldekunst i Norrøn religion. 

Brage er Odins sønn og gift med Idunn. 

Navnet hans er beslekta med ordet bragd. 

Når man planlegger en bragd skal man høyt 

og tydelig fortelle hva man har tenkt og gjøre 

og utbringe en skål. En slik skål kalles en 

Brage-skål. Brage har gitt navn til 

møterommet innerst i avdelingsledergangen.  

 

 

ELEVUNDERSØKELSEN 

 

Elevundersøkelsen gjennomføres i perioden 

fram til 30.nov. Undersøkelsen gjennomføres 

for at elever skal få si sin mening om læring 

og trivsel på skolen. Kontaktlærere kan hente 

passord hos avdelingsleder. 

Vi satser på høy svarprosent! 

 

Siri  

 

 

FELLESMØTE UKE 48 

 

På fellesmøtet onsdag 28. november skal vi 

bli bedre kjent. Vi skal bli bedre kjent med 

hverandre, med de ulike avdelingene og med 

skolebygget. Økta vil foregå i tverrfaglige 

grupper med praktiske oppgaver i ulike 

varianter. Det er skolens arbeidsmiljøutvalg 

(AMU) som står for planleggingen og 

gjennomføringen av økta. Utvalget består av 

Ragna Ingeborg Wien, Anne Marit 

Steinshamn, Hilde Kibsgård, Sissel Sandvik 

Holm, Liv Kristin Mæhle og Arve Waal. Vi 

avslutter med mat i kantina kl. 15.00. 

Velkommen! 

 

Arve   

 

 

VAKT I SKOLEBYGGET  

 

Det er nå inngått avtale med Securitas om 

vakt og sikring av skolen. Vektere fra 

selskapet vil i perioder på ettermiddag/kveld 

gå kontrollrunder både utenfor og inne i 

bygget. Det kan i den forbindelse være 

tilfeller hvor vektere etterspør legitimasjon 

av personer som oppholder seg inne i 

skolebygget. 

 

Arve 
 

 

TRENINGSSAMLING LANGRENN 

UKE 46  
 

Følgende elever er på samling i 

Bruksvallarna fra 12.-16.11. 

 

Edvin Ingebrigtsen 

Even Solem Michelsen 

Magnus Harr Lian  

Ola Solbakken 

Magnus Øyaas Håbrekke 

Mathias Vindal 

Peter Haddon 

Johan Tøndel Hammer. 

Ragnhild Eide 

Maren Furutangvik  

Hanne Wilberg Rofstad 

Ingvild Larsen Mikaelsen 

Victoria Sørgjerd. 

 

09.11.2018 



Trenere Espen Emanuelsen, Maj Helen 

Nymoen 

 

Liv Kristin 

 

 

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 

 

 
 

Håp eller katastrofe? 

Torsdag 15. november 08:15 - 09:15 i 

Bivfrost 

Vg1, 6 klasser: Musikk, idrett og studiespes. 

190 deltagere 

Håp eller katastrofe: Et møte mellom 

litteratur og vitenskap, om 

klimaendringer og jordas framtid  

Forfatter Sigbjørn Mostue møter tidligere 

FN-direktør for klima Svein Tveitdal, hvor 

vi med utgangspunkt i den prisbelønnede 

dystopi-trilogien I morgen er alt mørkt 

kommer inn på de kolossale utfordringene 

verden – og dermed også dagens ungdommer 

– står overfor. Etter opplesning fra bøkene, 

følger en innføring i konsekvensene av 

global oppvarming, samt utryddelse av 

dyrearter og en befolkningsvekst ute av 

kontroll. Mostue og Tveitdal invitererer 

elevene til diskusjon til slutt. 

Gjennom litteratur og vitenskap ønsker 

Mostue og Tveitdal å skape bevissthet og 

engasjement. Hvem vet? Kanskje noen som 

sitter i et norsk klasserom i 2018 blir blant 

dem som kommer til å redde verden? 

Solveig 

 

http://www.dkstrondelag.no/produksjon/1204732

