15.02.2019

VARMMAT I KANTINA

INTERNASJONALISERING

Mandag: Calzone
Tirsdag: Fiskekaker m/gulrot og potet
Onsdag: Pannekaker m/bacon og blåbær
Torsdag: Thai kyllingsuppe m/ris
Fredag: Pizza

Er et satsningsområde for Trøndelag
fylkeskommune og vi jobber aktivt med
dette. Sjøl om våre kinesiske elever har dratt
for å søke lykken andre steder er det mye
annet som skjer. Jason og elever fra IKT har
hatt besøk fra, og vært på besøk i, Finland
for å vise fram Heimdalls Quest. Samme
Jason og Knut Eivind har også hatt med seg
IKT-elever til Bergamo i Italia denne uka i et
annet europeisk samarbeidsprosjekt. Astrid,
Anita og reiselivs kontakter i Finland og
Sverige har resultert i besøk og gjenbesøk, i
tillegg til et spennende samarbeidsprosjekt i
fagene norsk og svensk mellom
Polhemsgymnaset i Göteborg og elever på
VG3 ST. Flere turer er under planlegging,
blant annet nettskolens årlige tur til Madrid,
Paris og Berlin for elevene som tar
henholdsvis spansk, fransk og tysk på
høyeste nivå.

Salatbar
Kantina
STUDENTER
Følgende lektorstudenter fra NTNU er i
praksis her på skolen fram til påske.
De vil hovedsakelig undervise på stud.spes
og har arbeidsplasser i 5.etasje.
Eirin Aarmo ( norsk og samfunnskunnskap)
Eirik Berg (kjemi og matematikk)
Thuva Christine Bjerkholt (historie og
engelsk)
Kristine Eide (kjemi og matematikk)
Jens Hofgaard Eikre (historie og religion)
Kristine Fjelldal Hansen (kjemi og
matematikk)
Silje Karoline Krohn (engelsk og tysk)
Ingvild Kjølstad Lervåg (engelsk og historie)
Hanne Berg Envik (historie og engelsk)
Jenny Kristiane Johnsen (norsk og historie)
Thea Wehler Knudtzon (norsk og engelsk)
Maja Forseth Stokland (samfunnsfag og
norsk)
Mailen Strøm (idrett og geografi)
Inger Viken (engelsk og historie)
Vi ønsker lykke til med praksis!
Edel Beate og Hege

Tor

KANTINEANMELDELSE: BYÅSEN
Vi har testa ut kvaliteten på lunsjen i kantina
på Byåsen. Kantina er stor, luftig og flott og
har en egen avdeling reservert ansatte, der vi
satt. Vi valgte dagens varme lunsj som var
hamburger. Bestikket og tallerkenen var
engangs og laga av en slags blanding av tre
og papp. Greit nok, men det satte dessverre
smak på maten. Hamburgeren var god sjøl
om brødet og dressingen var av storinnkjøpindustri-typen. En hyggelig kokk serverte oss
og laga hamburgeren for oss, dette trekker
opp. Helhetsinntrykket var bra, men det er
rom for forbedring. Karakter: Fire minus.
Hugin og Munin

ELEVRÅDSMØTE
Tirsdag etter vinterferien (26. Februar) blir
det gjennomgang av elevundersøkelsen for
elevrådet, samt at assisterende rektor Arve
kommer for å informere ang blokkskjema.
Oppmøte på rom 05 034 kl 1120.
Siri

FELLESMØTE UKE 9
Onsdag 27. februar står det fellesmøte på
møteplanen. Det blir først litt informasjon
om status og veien videre, og deretter en
gjennomgang av resultatene fra
medarbeiderundersøkelsen. Velkommen!
Arve

INFO OM EGENMELDING FOR
ANSATTE
Som IA- bedrift har vi 24 kalenderdager
egenmelding i løpet av en 12 måneders
periode. Arbeidstaker kan være syk
sammenhengende i 8 kalenderdager før
legeerklæring. Etter å ha brukt en eller flere
egenmeldinger i en periode på 16 dager må
arbeidstaker arbeide sammenhengende 16
dager før ny egenmelding kan brukes.
Egenmeldte fraværsdager forut for
sykemelding fra lege, regnes som brukte
egenmeldingsdager. For å få rett til å bruke
egenmelding må en ha arbeidet hos
arbeidsgiveren i minst 2 måneder.

GOD VINTERFERIE
Ønsker alle ansatte en riktig god og
velfortjent vinterferieuke! Her kan det bli
muligheter for både skigåing og VM fra
godstolen.

Elisabeth

