
 
 
 
KANTINA UKE 47 
 
Mandag: Vårruller m/ris 
Tirsdag: Fiskewok m/ris  
Onsdag: Toast m/salat 
Torsdag:Kjøttkaker m/ertestuing 
Fredag: Pizza  
 
Salatbar 
 
Kantina 
 
 
PERMISJONER I FORBINDELSE MED 
PRIVATISTEKSAMEN 
 
Elever som skal ta privatisteksamener må 
søke om permisjon på vanlig måte. I 
forbindelse med permisjonen får elevene 
fravær, men fraværet registreres som 
dokumentert fravær. Se rutinen for 
registrering av fravær i SkoleArena. 
 
Arve 
 
 
 
KARAKTERMØTER, ONSDAG 9. JANUAR 
 
Terminslutt for første halvår er 11.januar, og på 
grunn av rapportering har vi fastsatt 
karaktermøtene til onsdag 9. januar. Det betyr 
at frist for registrering av karakterer i 
SkoleArena er fredag 4.januar kl. 09.00. Som 
tidligere vil endringer kunne gjøres inntil tirsdag 
kl. 12.00. I tillegg vil det være mulig å endre 
karakterer på karaktermøtene, men det må da 
gjøres på egne skjema.  
 
Berit 
 
 
 
 
 

 
 
KHVALT 
 
Nye Heimdal videregående skole er et av Norges 
mest miljøvennlige skolebygg. 
Det er dermed ikke tilfeldig at musikkelevene 
har miljø som tema når de inviterer til sin første 
store produksjon om en uke.  
   - Det haster, sier FNs klimapanel. Om vi ikke 
omstiller oss, vil kloden koka over. 
   - Hver og én av oss må gjøre noe NÅ! 
 
I det musikalske miljøprosjektet skaper elevene 
musikk med søppel; -  tomme melkekartonger, 
søppelposer og søppelbøtter, i tillegg til sine 
vanlige instrumenter. 
Cirka Teater har bistått de ungdommene i 
utviklingen av fysisk teater og figurteater til 
forestillingen. 
Publikum får høre mangfoldig musikk som for 
eksempel «Gula Gula» av Mari Boine, «Hull i 
himmelen av Dumdum Boys», «Earth Song» av 
Michael Jackson og Carl Orffs «O Fortuna».  
 
Forestillinger: 
23.11.18: premiere kl. 19.30 
24.11.18: kl. 18.00  
25.11.18: kl.14.00 og 18.00 
Billettpriser: voksen: kr. 200, 
ungdom/student/honnør: kr.100, barn under 
12 år: gratis. 
Unummererte billetter.  
 
SPESIALPRIS til skolens ansatte og 
elever lørdag 24.11 kl. 18 og søndag 25.11 
kl. 14 ved fremvisning av 
skolebevis/ansattbevis kr.50! 1 billett pr. 
person. 
Forsalg av billetter alle dager i uke 47, fra og 
med mandag 19.11. Sted: kantina og 
personalrom i lunsjen, ta kontakt med Ragna 
I. Wien/Randi Dugstad hvis du ikke finner 
oss. Vi tar kort, cash og vipps.  
Hjertelig velkommen! 
 
Ragna og Randi 

16.11.2018 



 
DIVERSE FRA ELEVTJENESTEN 
 

- Elevrådet arrangerer den årlige 
aktivitetsdagen tirsdag 18.desember. 

- Skolemiljøutvalgt er på Snap. Her vil 
det bli lagt ut div info om aktiviteter i 
lunsjen.  

- Husk elevundersøkelsen innen 
30.nov.  

Siri 
 
VILJE OG VE  
 
Er brødrene til Odin. Når Odin er på reise er 
det Vilje og Ve som styrer i Åsgard. En gang 
Odin var så lenge borte at de ikke trodde han 
kom tilbake overtok de makta. Brødrene 
brukte anledninga til å begge gifte seg med 
Odins kone Frigg. Da Odin kom tilbake ble 
han ikke så fornøyd og satte brødrene sine 
grundig på plass.  
 
Sammen skapte de tre brødrene de to første 
menneskene Ask og Embla av to trestokker. 
Vilje ga dem evnen til bevegelse, han har gitt 
navn til skolens dansesal. Ve ga de første 
menneskene tale, hørsel og syn, han har gitt 
navn til skolens blackbox.  
 
Religionsavdelinga 
 
PODCAST 
 
Noen av våre dyktige elever har laget en 
debatt-PodCast. Den handler om hvordan 
det er å vokse opp på Kolstad og hva det vil 
si å være norsk. PodCasten ligger ute på 
adressa.no. Kjempefin lytting på turen hjem 
fra jobb i dag!  
 
https://www.adressa.no/meninger/2018/11/1
3/Hva-er-norsk-Hva-vil-det-si-å-være-norsk-
17870731.ece 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fellesmøte 28/11: «VI-DAGEN» 
 
Møtetiden denne dagen er satt av til 
skolemiljøet. Målet er at vi i løpet av 
ettermiddagen skal bli bedre kjent med 
skolebygget og ikke minst med nye kolleger.  
Vi kan røpe de ytre rammene om dagen, - 
innholdet står avdelingene for.  
Alle møter i kantina kl. 13.00 der vi blir delt 
inn i grupper. Gruppene skal ta seg igjennom 
en runde på huset der det dukker opp 
overraskelser og prøvelser (?) underveis. I 
løpet av turen skal du bli mer kjent med 
huset og med minst ti kolleger! Rundturen 
avsluttes i kantina kl. 15 der det blir servert 
varmmat. Vi avslutter dagen klokka 16.   
 
Hilsen Arbeidsmiljøgruppa (AMU)   
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