25.01.2019

KANTINA UKE
Mandag: Vårruller og ris
Tirsdag: Bakt laks m/agurksalat
Onsdag: Vegetarisk buffet
Torsdag: Pølse og potetmos
Fredag: Pizza
Salatbar
Kantina

TRONDHEIM KATEDRALSKOLE PÅ
BESØK UKE 5
I uke 5, fra og med onsdag 30.01 får vi besøk
av danselinja på Trondheim Katedralskole,
45 elever og en del lærere. De skal øve til
framføringa av danseforestillingen «Bak
Fasaden».
Dette betyr at Bifrost, Blackbox,
Aktivitetssalen og garderobene i tilknytning
til dette blir i bruk hele torsdag 31.01, fredag
01.02 og helga 02.02 og 03.02.

GRATIS BUSSKORT FRA ATB
På grunn av gratis-prinsippet har vi bestilt
opp en del 2-klipp svippkort som brukes i
forbindelse med planlagte ekskursjoner osv.
Mange elever har allerede busskort, så disse
bruker sine egne kort på slike turer. For de
som ikke har busskort, brukes 2 klipps
svippkort (tur/retur billett).
Vi har noen svippkort liggende, men
innimellom er det mange som skal på
ekskursjon samtidig.
Leveringstiden hos AtB er litt lang, det går
fort 1 uke fra vi bestiller kortene til vi mottar
dem. For å unngå at vi går tom er det derfor
ønskelig at lærerne bestiller opp nødvendig
antall kort i god tid før en ekskursjon (minst
1 uke i forkant). Elevene får ikke utdelt kort
uten at det er gitt beskjed fra lærer om dette i
forkant. Bestilling skjer til Nina Wiggen og
Karina Zemaityte.
Ekspedisjonen

Litt om forestillingen:
Dette er en dansecollage som har fått tittelen
«Bak fasaden». Gjennom ulike små historier
og ulike tablåer, inviterer vi på en nær og
ærlig danserisk opplevelsesreise. Verkene
som presenteres er skapt både av
profesjonelle koreografer og elever.
Koreografer: Tine Erica Aspaas, Benedicte
Schybaj og elever i 1MDD og 2MDD
Forestillinger:
Fredag 01. februar kl 19.00
Lørdag 02. februar kl 14.00 og 18.00
Søndag 03. februar kl 14.00
Sted: Bifrost
Varighet:
ca 50 min
Billettpriser: 275,- /120,- , se lenke under.
https://www.facebook.com/events/52074393
1753166/
Randi

PRIVATISTEKSAMEN VÅREN 2019
Vi minner om fristen for oppmelding til
privatisteksamen våren 2019:
fredag 1. februar
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/varetjenester/
utdanning/Eksamen/privatisteksamen/foreksamen/oppmelding/
Lurer du på hvilken fagkode du skal melde
deg opp i, spør gjerne rådgiver eller noen i
administrasjonen.
Kari Langdahl Andresen

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN
TORSDAG 31.01.19
Torsdag 31.01.19 får Heimdal videregående
skole besøk av Dansegruppa Absence som
skal ha en workshop for elevene på vg1 ST.
Klassene deles i to grupper som skal ha
workshop henholdsvis kl. 09.00 – 10.30 og
kl .12.00 – 13.30. Sted: aktivitetssal og
Blackbox.
Litt om workshopene: Dansegruppa Absence
tilbyr en workshop hvor elevene får en
introduksjon til hiphop-kulturen og lærer seg
grunnleggende steg innenfor breakdance.
Stegene har ikke høy vanskelighetsgrad!
Elevene vil få en introduksjon i å jobbe opp
mot musikken ved at det koreograferes et lite
nummer sammen med dem. De vil også lære
å uttrykke seg individuelt, ved å sy sammen
sine egne soloer mot slutten av timen.
Litt om Dansgruppa Absence: Gruppa
arbeider med danseteknikker som breaking /
hiphop, men også annen dans og akrobatikk.
Informasjon om timeplan for dagen er gitt til
de involverte lærerne.
Randi

ÅPEN SKOLE
Tusen takk til alle som bidro til åpen skole
på torsdag! Det ble en flott kveld med mange
fornøyde besøkende.
Siri

FACEBOOK
Oppfordrer alle elever og ansatte til å gå inn
og like skolens facebookside. Hvis du har
tips eller bilder eller video som kan egne seg
på facebook tar du kontakt med din
avdelings redaktør. For tiden er disse ansatte
redaktører: Hege Hauge (HO), Brynhild A.
Røst (EL), Karl Arne Dalsaune (IKT),
Henning Tveit (REA), Anders H. Lilleng
(SSØ), Liv Kristin Mæhle (IDR), Siri
Riksheim (Elevtjenesten) og Tone Sand
(MUS).
Tor

UTDANNINGSMESSE I TRONDHEIM
SPEKTRUM
Alle avgangselever på MD, ID og ST skal
som tidligere informert på utdanningsmesse
fredag 1. Februar i Trondheim spektrum. Det
vil gå buss fra skolen kl. 08.30 – med retur
11.30. Det er vanlig skole etter lunsj. De som
ønsker å ta seg ned til messa for egen
maskin, er fri til å gjøre det. Fravær
registreres foran inngangen. Rådgiverne vil
ta kontakt med klassene i løpet av neste uke
for å gi ytterligere informasjon om uthenting
av billett og andre praktiske detaljer.
Berit, Vegard og Tord

NYTT ANSIKT I BIBLIOTEKET
Vi ønsker Mina Keshavarzi velkommen som
praktikant på biblioteket. Slå gjerne av en
prat med henne.

KVT VANT SKOLEMESTERSKAPET

LITT OM BIBLIOTEKET

Vi hadde et vellykket skolemesterskap i
sjakk torsdag 24.1 i Bifrost, med tolv lag fra
sju skoler, og nesten 60 deltakere. NRK
Trøndelag sendte direkte på radio fra
arrangementet. I tredje og femte runde ble en
kamp fra Heimdals lag vist med analysebrett
på lerretet. Etter seks runder ble resultatet
slik:
1 KVT 1
11,0
2 Ole Vig 1
8,0
Trondheim
3
8,0
Katedralskole
4 Heimdal 1
7,0
5 Melhus
6,0
6 Thora Storm 1
6,0
7 Byåsen 1
6,0
8 KVT 2
5,0
9 Heimdal 2
5,0
10 Thora Storm 2
5,0
11 Ole Vig 2
3,0
12 Byåsen 2
2,0

Du vet sikkert at du finner skolens bibliotek i
4. etasje sammen med IT-tjenesten. Alle er
velkomne til å se hva vi har. Hos oss kan du
låne både skjønnlitteratur, faglitteratur og
filmer. Bøker kan du låne i fire uker, filmer
kan du ha maks en uke. Vi låner ut noen spill
til undervisning eller som avkobling.

KVT beholdt vandrepokalen etter å ha
vunnet for tredje gang på rad, og de fem
spillerne på laget vant hvert sitt gavekort på
kino.
Tusen takk til alle lærere som hjalp til, og
tusen takk til de ti spillerne som deltok for
Heimdal, etter å ha kvalifisert seg i vår egen
turnering i desember: Simen Spets Storhov
2IDA, Sondre Bjørgen Nilsen 2IDB, Henrik
Hansen Bangsund 2IDA, Magnus Warland
3STC, Vegard Kittilsen 2IDA, Sander Velve
Bang-Bertelsen 3STC, Jørund Lyng 2EEA,
Shuja Faqiri 3GSC, Andreas Haug
Sellesbakk 2DEA og Jostein Mauseth Rø
1IDB. Sander deltok for tredje gang!
Christian

Trenger du hjelp eller veiledning til å arbeide
med et bestemt tema? Spør oss! Vi kan
hjelpe deg med å finne rett bok eller stoff til
en oppgave eller et undervisningsopplegg du
jobber med.
Vi samarbeider gjerne med avdelinger og
enkeltlærere om f.eks. kildekritikk og
referansestiler. Ta kontakt!
Våre åpningstider:
kl. 07.45 – 15.30 mandag, tirsdag og torsdag.
Kl.07.45 – 14 onsdag og fredag
Velkommen til biblioteket!
Damene på biblioteket
Mina, Ingrid og Carola

