08.02.2019

VARMMAT I KANTINA
Mandag: Vårruller m/ris
Tirsdag: Fish n’chips
Onsdag: Asiatisk svin i steambun
Torsdag: Vegetarisk buffet
Fredag: Pizza
Salatbar
Kantina

Tonje Weiseth, 3STA
Maren Lauglo, 3STB
Elise Sande Rygg, 3STB
Marthe Skjetne, 3STB
Ola Morten Fredheim, 3STC
Thea Guldvik, 3STC
Mia Tømmerdal Nesset, 3STC
Oda Marie Kvernmoen Simonsen, 3STC
Malin Storrø, 3STC
Kaja Refsnes Sunde, 3STC
Ida Leer Elven, 3STC
Hilde K.

NY LÆRER PÅ IKT
Fredag 1.februar startet Roar Gjerde opp som
lærer på IKT. Han har ansvar for vg3 IKTservicefag i skole. Vår vg3 klasse ønsker
oppdrag, så det er bare å ta kontakt med han.
Velkommen!

GODE IDRETTSPRESTASJONER
UNDER JUNIOR-NM i HOPP OG
KOMBINERT PÅ VOSS
Det ble til sammen 14 medaljer på utøvere
fra Heimdal videregående skole/Granåsen
Skiteam/Trønderhopp på Voss sist helg.

Berit

ROLLESPILL OM FN
Politikk og menneskerettighet klassene på
Heimdal og Byåsen vgs. skal ha rollespill om
FN i kantina og Yggdrasil onsdag 13.
februar. Rollespillet starter kl. 12:00.
Politikk og menneskerettighet klassen skal til
Oslo 3.-4. april. Da blir disse elevene
fraværende:
Mari Brandsø, 3STA
Julia Fausa, 3STA
Victoria Sofie Kjærvik, 3STA
Mats K.S. Leinan, 3STA
Thyra B. Løvbugt, 3STA
Marius Andreassen Mastad, 3STA
Ida Sæther Nideng, 3STA
Helene L. W. Rø, 3STA

Tre gull til Gyda Westvold Hansen, 1IDB, i
kombinert og gull hopp. 2 sølv til Marte
Leinan Lund, 2IDA, i kombinert og bronse i
hopp. Gull på teamsprint til Gyda og Marte.
Sølv i hopp til Pernille Kvernmo, 3IDA.

Gull og sølv til Aleksander Skoglund, 4IDB,
og det samme til Andreas Skoglund, 2IDA,
og sølv og bronse til Emil Ottesen, 2IDA.

forberedelsesdager til eksamen. I noen fag
med skriftlig sentralt gitt eksamen er det en
obligatorisk forberedelsesdag. Oversikt over
disse fagene finnes i eksamensplanen til
Udir. Fag med eksamensformen M, MP og P
varsles 48 timer før eksamen. Ut over det er
ikke skolene forpliktet til å gi elevene
lesedager. Tid som går med til
eksamensrelatert arbeid er jamfør forskrift til
opplæringsloven § 1-4. imidlertid definert
som opplæring, For å legge til rette for
eksamensforberedelser har skolen derfor i
flere år hatt en praksis med at elevene får en
lesedag i forkant av skriftlige eleveksamener
uten obligatorisk forberedelsedel. Denne
ordningen videreføres også dette skoleåret.
Når det gjelder privatister har de ifølge
privatistreglementet i TRFK ikke rett til
lesedager. Eksamen i fremmedspråk det ikke
gis opplæring i behandles i denne
sammenhengen som eleveksamen.
Arve

Smalahove sto selvfølgelig på menyen under
feiringen på Voss.
GRATULERER til utøvere og trenere!
Månadens dikt fra Voss Lyrikklag kan
passe bra på en fredag i februar:
VINTERGLEDE
Dersom du vèl å ikke
gleda deg over snøen,
Vil du ha mindre
glede i livet,
men
same mengde snø.
Liv Kristin

LESEDAGER I FORBINDELSE MED
EKSAMEN
Da har vi kommet til den tiden av året hvor
det igjen dukker opp spørsmål om såkalte
«lesedager» i forbindelse med eksamen.
Begrepet «lesedager» benyttes ikke i
forskrift til opplæringsloven, og dette er ikke
dager elevene har krav på. Det er
eksamensformen i de respektive fagene som i
utgangspunktet sier noe om eventuelle

KURS: HVORDAN UNDERVISE OM
BÆREKRAFTIG UTVIKLING
Mandag 25.02 kl 12.15 kommer Mari Eggen
Sager fra FN-sambandet for å holde
kortversjon av kurset "Hvordan undervise
om bærekraftig utvikling." Kurset varer
omtrent 60 minutter og vil ha et praktisk
fokus. Bærekraftig utvikling kommer inn
som ett av tre tverrfaglige temaområder i de
nye læreplanene. Alle som har anledning er
hjertelig velkommen! Lærere fra Huseby
ungdomsskole er også invitert. For å holde
litt oversikt over hvor mange vi blir er det
fint om du sender meg (Linda) en mail
dersom du vet at du kommer.
Sted: Yggdrasil
Du kan lese mer om FN-sambandets tilbud
her;
https://www.fn.no/Undervisning/Undervisnin
g-om-baerekraftig-utvikling
Saupstad-Kolstad InnovasjonsHUB
v. Linda

FIREÅRIG LØP OG FORTSATT
REALFAGSATSING PÅ IDRTTSFAG
NESTE SKOLEÅR!
Hovedutvalget for utdanning vedtok i møte
torsdag at fireårig løp på idrettsfag ved
Heimdal VGS, med mulighet til
realfagsatsing slik skolen har i dag, også skal
gjelde for de som starter på Vg1 høsten
2019. Hovedutvalget ber fylkesrådmannen
gjøre en grundig utredning der relevante
eksterne aktører involveres i
utredningsarbeidet før det fattes et endelig
vedtak.
Idretten i Trondheim og andre aktører med
sterke meninger om tema Idrett og
utdanning, har mobilisert og engasjert seg
sterkt den siste uka, noe som har gitt skolen
meget god drahjelp i kampen for å beholde
det fireårige løpet for alle på idrettsfag.
Forslaget ble fremmet av Hanne Moe
Bjørnbet (Ap), og ble enstemmig vedtatt av
utvalget.
Fylkesrådmannen kom i fjor høst med en
innstilling som innebar at
utdanningsmodellen til Heimdal VGS skulle
bli lik de andre idrettsutdanningene i
Trøndelag.
Nå blir det altså en ny gjennomgang der
saken vil bli grundig utredet.
Stor takk til alle som har stått på for at
idrettselevene ved skolen fortsatt skal ha
mulighet til å satse både på idrett og
utdanning med realfag.

MENTORTREFF
Onsdag den 13. februar klokken 13:00 er det
mentortreff på skolen .Elevene kan møte på
rom 05034. Samtlige mentorer har fått
varsling per SMS og elever på GS har fått
informasjon på timeplan. Fokus denne gang
er å bli bedre kjent en-til-en, kreative
aktiviteter og felles matlaging og bespisning
(fruktsalat og kaker).
Adresseavisen kommer for å lage en
reportasje om mentorordningen.
Vi gleder oss!
Skolemiljøutvalget, Øystein og Annette

MINNER OM PAUSEAKTIVITETER
Skolemiljøutvalget ved Heimdal VGs tilbyr
ulike aktiviteter i lunsjen. I februar foregår
det både brettspill og PlayStation (rom
05.034) og kodeklubb (rom 04.008) hver
torsdag mellom klokken 11:30 og 12:15.
Tilbudene er et svar på tilbakemeldinger fra
flere elver som syns lunsjpausen kan bli lang
og tidvis kjedelig/ensom.
I tillegg er det tilbud om å spille cricket
sammen med elever fra GS hver torsdag i
samme tidsrom.
Skolemiljøutvalget reklamerer jevnt for
tilbudene, men vi håper at alle kontaktlærere
kan hjelpe oss med å spre ordet. Vi ønsker
oss langt større oppmøte på de ulike
aktivitetene.
Skolemiljøutvalget

Liv Kristin

HAR DU PENT BRUKTE SKI?
GS-avdelinga trenger flere par ski + sko
+staver. Gjerne litt stødige turski. Ta
kontakt med Solvor:
solas@trondelagfylke.no
Solvor

