
 
 

 

KANTINA UKE  

 

Mandag: Vårruller 

Tirsdag: Kylling curry 

Onsdag: Rislapper 

Torsdag:Fiskesuppe m/brød 

Fredag: Pizza 

 

Salatbar 

 

Kantina 

 

 

STUDIETUR 3REIS 

Søndag 13. januar reiser Reiseliv og språk 2 

til Krakow. Hilde og Astrid er med som 

lærere. Vi kommer hjem på ettermiddagen 

torsdag 17. januar. Elevene skal ha ikke-

tellende fravær i fag. Dette gjelder:  

 

3STA 

Boyaci, Servan   

Brandsø, Mari   

Brandtzæg, Sage August   

Kjærvik, Victoria Sofie   

Løvbugt, Thyra Bruem   

Mastad, Marius Andreassen   

Mirzai, Parwez   

Rashid, Shefat Jamal   

3STB 

Bjørsvik, Viktoria Mykkeltvedt   

Johansen, Eskil   

Kålvik, Oliver Solhaug   

Næss, Emma Wangy   

Skjetne, Marthe   

Sørum, Alejandro   

Vienberg, Marie Sivertsen   

3STC 

Bals, Markus Sande   

Elven, Ida Leer   

Fjeldstad, Siri Kjønsvik   

Fredheim, Ola Morten   

Guldvik, Thea Sneve   

Hegge, Emma Skarbo   

 

 

Lyse, Stine   

Mæhle, Adrian Løvseth   

Nesset, Mia Tømmerdal   

Storrø, Malin   

Wevang, Mia Beatrice Eide  

 

Hilde Kibsgård og Astrid Haugdahl   

 

 

PRIVATISTEKSAMEN VÅREN 2019 

Tirsdag 15. januar åpner Privatistweb opp for 

påmelding til vårens privatisteksamener. 

Oppmelding og betaling skjer via 

www.privatistweb.no. Det er viktig at du 

leser gjennom «hvordan melde seg opp» (før 

innlogging) og «viktig informasjon om 

eksamen» (etter innlogging). 

Eksamensavgiften er 1114,- for fag du ikke 

har karakter i fra før, og 2231,- for fag du har 

karakter i fra før. 

Husk at du ikke kan melde deg opp som 

privatist i fag du er elev i på skolen.  

Merk også at oppmelding til eksamen ikke er 

godkjent før betaling er gjennomført. 

For mer informasjon, les her: 

https://www.trondelagfylke.no/vare-

tjenester/utdanning/Eksamen/privatisteksame

n/for-eksamen/oppmelding/  

Lurer du på hvilken fagkode du skal melde 

deg opp i, spør gjerne rådgiver eller noen i 

administrasjonen. 

Absolutt siste frist for oppmelding er 1. 

februar!  

 

Mari Tinmannsvik 
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TEAM CHINA takker for seg 

 

Heimdal videregående skole har siden 

begynnelsen av oktober hatt ansvar for det 

sportslige og faglige opplegget i langrenn for 

ei gruppe på 30 utøvere og 5 ledere i Team 

China. Erik Hoftun har vært tilsatt 

som  prosjektleder og Anders Myrland som 

hovedtrener i langrenn. Anders har hatt med 

seg fem andre trenere i teamet, Truls Torvik, 

Gudmund Høglund, Ingrid Østhus, Håkon 

Livik og Magnus Frodahl. Trenerteamet med 

Erik og Anders i spissen, har jobbet hardt og 

meget bra med treningsopplegget for 

utøverne, og de fleste har hatt meget stor 

framgang i løpet av de tre månedene de har 

vært i Trondheim. Skolen har også hatt 

ansvar for engelskundervisning for gruppa to 

ganger i uka med lærer Juan Vu. 

Innkvartering, transport, mat m.m. er det et 

annet team rundt utøverne som har hatt 

ansvar for. Avtalen gikk ut 22. desember, og 

Team China har valgt å ikke videreføre 

samarbeidet etter nyttår. Noen utøvere er 

tilbake i Kina, og resten av utøverne er 

fordelt på to andre steder der Team China har 

utøvere, Trysil og Lillehammer. Trenerne og 

de kinesiske utøverne har samarbeidet med 

skolens trenere og utøvere i langrenn, noe 

som har vært inspirerende, spennende og 

lærerikt for alle parter.  

 

Vi takker Erik Hoftun og Team China 

avdeling Heimdal videregående skole for 

meget godt og spennende samarbeid, og 

ønsker utøverne i Team China lykke til 

videre i sin langrenns-satsing mot OL i 

Beijing! 

 

 
 

Liv Kristin 

 

 

PROGRAM FRA DEN KULTURELLE 

SKOLESEKKEN VÅREN 2019 

 

10.01. kl 09.00-.10.30 for 2IT.  

Sted: klasserom: Sirkus Maxim Siv  

 

24.01. kl 09.00-11.00: 3MDA 

Sted Byscenen: Musikk og Propaganda 

 

31.01. kl. 09.00-10.30 og 12.00-13.30: 1ST 

fordeles på to økter: Absence Workshop 

Sted: Dansesalen og Blackbox 

 

14.02. kl. 12.00-13.50. Sted: Nova. 1ST og 

2ST tar buss: Hva vil folk si 

 

27.03. kl. 12.00-13.00 Sted: Yggdrasil 

4ID sos ant: Konflikten (Artisan teater) 

 

Solveig 

 

 

REGIONSAMLING I HÅNDBALL FOR 

JENTER 2002/2003  

 

Torsdag 17.01. arrangerer Håndballregion 

Nord regionsamling i håndball for jenter i 

Kolstad Arena.  Fem av skolens elever på 

vg1 idrettsfag er tatt ut til samlingen: Emilie 

Romul, Emilie Taanesvik Løvø, Silje Dahlen 

Ivangen, Mathilde Selstad Strømme og Sofie 

Winther Hansen. 

 

Vi ønsker lykke til med samlingen! 

 

Liv Kristin 

 

 

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 

 

 

 



OPPFORDRINGER OG 

PÅMINNELSER 

 

1. Teknikkrommet for hopp og 

kombinert blir jevnlig brukt som 

gjennomgang fra 

ansattgarderobene.  Dette er ikke 

ønskelig av flere grunner. Døren på 

ene siden blir ofte stående ulåst fordi 

den må låses utenfra. Det står meget 

dyrt utstyr i rommet, og dørene må 

være låst når det ikke foregår trening 

der. 
 

2. Minner om at alle må bruke innesko i 

Kolstad Arena, styrkerom og 

spinningsal. 

 

 

Liv Kristin  

 

   

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 

legges ved hvis du ikke har levert dette fra 

før. Ta kontakt med rådgiver om du har 

behov for hjelp eller har spørsmål. 

 

Elevtjenesten 

 

 

ÅPEN SKOLE 24.JANUAR 

Vi ønsker 10.klassinger og deres foresatte 

velkommen til åpen skole fra kl 18-20. Det 

vil bli omvisning av reiselivselever til de 

ulike avdelingene og presentasjon av skolen i 

Bifrost kl 1830 og kl 1900. Elevtjenesten vil 

ha stand i kantina. Ansatte og elever som 

skal stå på stand o.l vil få tilbud om mat kl 

1700. Kantina og biblioteket vil være åpent.  

 

Siri  

 

 

NY SPESPED-RÅDGIVER  

Beate Berntsen starer i stillingen mandag 4. 

februar. Øystein har allerede startet så smått i 

sin stilling som miljøveileder.  

 

Siri  
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