
 
 
 
KANTINA UKE 48 
 
Mandag: Calzone 
Tirsdag: Fish n’ chips  
Onsdag: Hamburger 
Torsdag: Enchiladas  
Fredag: Kylling karri gryte  
 
Salatbar 
 
Kantina 
 
 
TIL AVGANGSELEVENE 
 
Minner om vaksine mot smittsom 
hjernehinnebetennelse onsdag 28.11.18 , 
5.etg rom 05067 mellom kl. 13.00 - 16.30. 
Elektronisk påmelding , lenke ligger ute på 
Canvas. Vaksinen koster 400 kr - betales ved 
vaksinering (bankkort, kontant el. VIPPS). 
 
 
Hilsen Mona helsesøster 
 
 
HUSABY   
 
3. mars 2016 falt den siste murveggen som 
stod igjen av Huseby skole i bakken. Det 
pedagogiske fyrtårnet Huseby skole ble revet 
for å gi plass til en ny skole, nye Heimdal 
videregående skole. Huseby ble sendt i eksil 
til Sverresli, der de var i flere år. Under 
skolen vår ligger historien til en 
utviklingsorientert skole som er kjent i hele 
Norge for spenstig pedagogikk, 
utviklingsarbeid og god undervisning. Vi står 
stolt og støtt på grunnen der denne skolen 
stod. Huseby skole har fra 1. august i år 
endra navn til Huseby ungdomsskole og den 
har nå flytta inn i vårt gamle bygg.  

 

 

Det er vedtatt bygging av ny Huseby 
ungdomsskole som skal stå ferdig våren 
2021. Frem til da og etterpå skal vi 
samarbeide med og ta vare på vår nærmeste 
ungdomsskole.    

Husaby er det gamle navnet på området vi i 
dag kjenner som Huseby. Husaby har gitt 
navn til det fine rommet som brukes til 
forskjellige ting innenfor administrasjonen 
på plan to i skolen vår. Navnet er en hyllest 
til Huseby ungdomsskole. 

Elisabeth  

 
 
FILM-VISNING 
 
 

 
Området med lagrede video-opptak er tilbake 
for lærere. Dette finner dere nå på stasjon T i 
Filutforsker. 
 
 

 
 
Vi har kjøpt inn noen Blu-ray/DVD-spillere 
som kan kobles rett i skjermene på 
klasserommene uten å gå via pc. Disse kan 
lånes på Bibliotek/IT-tjenesten. 
 
Einar 
 
 
TELEFONNR TIL VAKTMESTERE 
 
Frank Hammer: 468 27 984 
Stig Baadnes:  480 51 226 
Nils Gunnar Eriksson: 477 07 324 
(Terje Sagen (50%): 456 30 876) 
 

23.11.2018 



 
SAMLING SKILØPERE 
 
I uke 48 blir 65 langrennsløpere og 20 
skiskyttere borte på samling i Bruksvallarna. 
Lærere som blir med er Heidi Selnes, Øyvind 
Skaanes, Jens Petter Estil, Kristian Dahl, 
Espen Emanuelsen og  Maj Helen Nymoen, 
Vegard Ovesen og Knut Kuvås Brevik. 
 
Liv Kristin 
 
 
HEIMDALSMESTERSKAPET I SJAKK 
 
Vårt eget mesterskap starter mandag 3.12 kl. 
11.25 på rom 05 034. Så langt har 34 elever 
meldt seg på, men det er plass til flere, så 
lenge man kan reglene og også har tid til å 
spille i lunsjen tirsdag 4.12 og torsdag 6.12. 
Meld deg på til chrst@trondelagfylke.no 
innen tirsdag 27.11. Alle er velkomne til å se 
på!  
 
NB! Elever som har meldt seg på, men som 
ikke kan være med, må gi beskjed snarest. 
 
Christian 
 
 

mailto:chrst@trondelagfylke.no

