
 
 

 

 

KANTINA UKE 2 

 

Mandag: Calzone 

Tirsdag: Fiskegrateng  

Onsdag: Kjøttkaker  

Torsdag: Asiatisk svin m/kålsalat og steambun 

Fredag: Pizza  

 

Salatbar 

 

 

Kantina vil i en periode fremover få hjelp fra 

en av kokkene som til vanlig er tilsatt ved 

Tiller vgs. Hun heter Merethe og vil jobbe ca 

50% så lenge Karin er delvis sykmeldt. 

Patrick har det daglige ansvaret i kantina så 

lenge Karin er delvis borte. Henvendelser 

kan sendes direkte til Patrick. Husk at mat 

må bestilles i god tid.  

 

Kantina 

 

 

FORELDREMØTE VG1 ST, ID OG MD  

Minner om foreldremøte for VG1 ST, ID og 

MD kl. 18.30 tirsdag 22. januar. Tema for 

møtet er valg av programfag skoleåret 2018-

19. Nærmere informasjon kommer så snart 

programmet er klart. 

Arve   

 

SLUTTE I FAG 

Minner om at elever som vurderer å slutte i 

fag først må kontakte egen avdelingsleder 

eller rådgiver. Siste frist for å slutte i fag er 

satt til 15. januar. Dette på grunn av 

eksamenstrekket som gjennomføres i slutten 

av januar. Elever som slutter i fag etter  

 

fristen gjør dette på eget ansvar med tanke på 

å få nok obligatoriske eksamener/fag for å få 

godkjent vitnemål. Det må foreligge 

tungtveiende grunner for å kunne slutte i fag 

etter 15. januar. 

 

Arve 

 

 

SÆRSKILT TILRETTELAGT 

EKSAMEN 

Har du behov for særskilt tilrettelegging av 

eksamen, f.eks. utvidet tid, til vårens 

eksamensperiode, kan du søke om dette fram 

til 15. januar. Fristen gjelder allerede kjente 

grunner. Søknadskjemaet finner du er: 

https://web.trondelagfylke.no/heimdal-

videregaende-skole/praktisk-

informasjon/skjema/  

Du finner det også under «skjema» på 

hjemmesiden og på Canvas. Dokumentasjon 

(legeerklæring /sakkyndig uttalelse) må være 

av nyere dato. Ta kontakt med rådgiver om 

du har behov for hjelp eller har spørsmål. 

 

Elevtjenesten 

 
 

TO NYTILSATTE I ELEVTJENESTEN 

 

Vi ønsker Øystein Jensen velkommen som 

miljøveileder i elevtjenesten. Han skal primært 

ha sine arbeidsoppgaver knyttet til GS. Øystein 

har undervist på GS og kjenner målgruppa godt. I 

tillegg har Beate Berntsen takket ja til stillingen 

som spes ped-rådgiver etter Kine. Hun arbeider 

pr i dag som spesped-koordinator ved Lilleby 

skole.  

 

Vi ser frem til å samarbeide med Øystein og 

Beate! 

 

Siri  
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JUNIOR NM I HÅNDBALL 

 

Byåsen Håndball J20 med ti av skolens 

idrettsfagelever på laget, vant NM junior i 

Oslo Spektrum 29.12.18.  

Gratulerer med seieren til Hanne Ramsøskar 

Sagvold, Maria Kvannli, Thea Løseth, Stine 

Øyangen Johansen, Lill Kristin Harøy 

Fenstad, Oda Aarø, Hanne Olsvik, Kristin 

Loraas Eiriksson, Margrete Steig Krog og 

Marie Kristine Rokkones Hansen og trener 

Roger Kvannli. 

 

Liv Kristin 

 

 
 

 
ÅPEN SKOLE 

Torsdag 24.januar mellom kl 18-20 vil Heimdal 

vgs holde åpent for årets 10.klassinger og deres 

foresatte. Elevaktivitet planlegges avdelingsvis. 

Kantina og biblioteket vil holde åpent, og 

reiselivselever stiller som guider i år som i fjor.  

 

Siri  

 

 
NOEN PÅMINNELSER 

 

All bruk av undervisningsarealer ut over ordinær 

skoletid må meldes til skolens ekspedisjon. Dette 

med tanke på tilgangsstyring, eventuelle behov 

for tilsynsvakt og styring av ventilasjon.   

 

Etter endt undervisning SKAL alle 

undervisningsareal være ryddet og alt utstyr satt 

tilbake på rett plass. 

 

I Kolstad Arena er det bare lov med innesko. 

 

Møtetiden onsdag 9. januar er avsatt til 

avdelingsmøter.   

 

Arve 

 

UNDERVISNING I YGGDRASIL 

 

De som skal undervise i Yggdrasil og trenger 

taleforsterkning (altså mikrofon) må låne 

dette utstyret fra ITs ekspedisjon.  

Utstyret må også leveres tilbake etter bruk. 

Slik unngår vi at mikrofonene ligger 

påskrudd og går tom for batteri. IT-gjengen 

viser dere gjerne hvordan utstyret fungerer, 

hvis noen lurer på det.  

 

Torkel 

 

 

SJAKKMESTER KÅRET 

 

18. desember ble Heimdals sjakkmester 

kåret, og det ble Sindre Østerås fra 1IDB, 

etter å ha slått Simen Spets Storhov fra 2IDA 

i en spennende finale i Bifrost. Gratulerer! 

Etter fem innledende runder var det helt likt 

mellom finalistene og Sondre Bjørgen Nilsen 

fra 2IDB, og de måtte alle derfor spille 

omkamper i forkant av finalen. Denne ble 

overført på analysebrett og vist på storskjerm 

til rundt 150 tilskuere. Takk til alle de 46 

elevene som deltok i sjakkmesterskapet og 

alle lærerne som hjalp til! 

 

Torsdag 24. januar skal Heimdal arrangere et 

sjakkmesterskap for skolene i 

Trondheimsområdet. Dette skal foregå i 

Bifrost fra 8.30 til ca. 15.00. Runden som 

spilles 11.30 er åpen for publikum. Følgende 

elever er kvalifisert: 

Sindre Østerås 1IDB 

Simen Spets Storhov 2IDA 

Sondre Bjørgen Nilsen 2IDB 

Henrik Bangsund 2IDA 

Magnus Waland 3STC 

Sander Velve Bang-Bertelsen 3STC 

Jørund Lyng 2EEA 

Andreas Haug Sellesbakk 2DEA 

Shuja Faqiri 3GSC 

Jostein Mauseth Rø 1IDB 
 

 

  



 

SJAKKBRETT SAVNET 

 

På grunn av et rekordstort antall deltakere til 

sjakkturneringen i desember måtte vi låne 

mange brett fra lærere. Et lite, 

sammenleggbart brett av tre er nå borte, 

trolig etter at noen elever har lånt det med 

seg. Det er fint om alle kontaktlærere kan 

spørre sine elever om de har sett et slikt brett. 

Meld fra til Synnøve eller Christian hvis du 

finner det.  

 

Christian S-J  

 

 

SKOLERING FOR 

SKOLEMILJØUTVALGET 22. JANUAR 

 

Heimdal VGs har et stort Skolemiljøutvalg 

bestående av 23 elever og 3 ansatte. Det er 

allerede gjort mye godt arbeid gjennom 

høsten 2018, men vi kickstarter likevel det 

nye året med en skolering den 22. januar fra 

klokken 08:00 til lunsj. Fokus for 

skoleringen er å bli enda bedre kjent og 

planlegge aktiviteter for vårsemesteret. Vi 

spiser felles lunsj i kantina etter skoleringen. 

Aktuelle kontaktlærere får egen e-post om 

hvilke elever som skal delta på skoleringen, 

og nærmere informasjon om rom kommer.  

 

Siri og Annette 

 

 

KODEKLUBB I LUNSJEN, OPPSTART 

7. FEBRUAR 

 

Fra og med torsdag 7. februar blir det 

ukentlig kodeklubb på rom 04.008 mellom 

klokken 11:30 og 12:15. Her møter dere 

lærer Carina Tidei og IKT-elever fra 

Skolemiljøutvalget.  

Ta med din egen PC og lær deg 

programmering sammen med oss! 🙂 

 

Skolemiljøutvalget og Carina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPILL I LUNSJEN 

 

Hver tirsdag i januar blir det tilbud om 

kortspill og brettspill mellom klokken 11:30 

og 12:15 på rom 05.034. Etter hvert vil det 

også være mulig å spille PlayStation. Det er 

Skolemiljøutvalget som står for tilbudet og vi 

håper å se mange elever der 🙂 

 

Skolemiljøutvalget, Siri og Annette 

 

 

STUDIEORIENTERING 

 

Studieorientering for alle avgangsklassene på 

ID, MU og ST arrangeres torsdag 17.01.19. 

Her vil alle de viktigste universiteter og 

høyskoler i Norge være tilstede for å 

orientere om sitt planlagte tilbud kommende 

høst. Orienteringen vil vare hele dagen, og 

det blir derfor ingen vanlig undervisning. 

Rådgiverne vil i uke 2 gå rundt i alle klasser 

med programmet for dagen. 

Oppmøte og registrering utenfor Bifrost 

08.00-08.10.  

Dagen avsluttes kl. 15.00. Husk å registrer 

deg i kantina før du drar hjem. 

 

Rådgiverne Berit, Vegard og Tord.  

 


