
 
 

 

VARMMAT I KANTINA  

 

Mandag: Calzone 

Tirsdag: Fish n’ chips 

Onsdag: Blomkålsuppe m/purreløksolje 

Torsdag: Chili con Carne 

Fredag: Pizza 

 

Salatbar 

 

Kantina 

 

 

DEN STORE VAFFELDAGEN 

Mandag 25.mars er det den store 

vaffeldagen. Det må feires! 

Kantina og skolemiljøutvalget stiller med 

nystekte vafler til alle i lunsjen på mandag. 

 

Siri  

 

 

ARBEID I BIFROST 

 

Atea og Yamaha skal gjøre sitt arbeid med 

den digitale akustikken i Bifrost fra og med 

23.04 t.o.m. 26.04. det kan ikke være noen 

aktivitet i salen i dette tidsrommet, heller 

ikke ettermiddag og kveld.  

 

Randi 

 

 

LÆR AV NTNU-STUDENTER 

 

Tips og triks til tentamen. Oppgaver og 

forelesning.  

27. april kl. 1200-16.00 i Sentralbygget på 

Gløshaugen, NTNU. 

 

Påmelding og info på realfagtrondheim.no 

 

 

 

 

 

FARGESPILL PÅ HEIMDAL 

 

Til høsten, nærmere bestemt 21.09 – 27.09, 

får skolen besøk av Fargespill, et 

konsertprosjekt i regi av Trondheim 

Kammermusikkfestival, Trondheim 

Kommunal Musikkskole. Fargespill 

samarbeider med Områdeløft Saupstad.  

 

Fargespill er et fantastisk flerkulturelt 

kunstnerisk prosjekt med ca. 100 barn og 

unge fra over 40 land, lærere, band og 

musikere fra Luftforsvarets Musikkorps.  

 

De som vil lese litt mer om Fargespill finner 

informasjon her:   

 

https://www.kamfest.no/nb-

no/program/concert/fargespill+trondheim+20

18.html 

 

https://www.youtube.com/watch?v=E47pma

eUEI0 

 

Fargespill ønsker om mulig et samarbeid 

med elever og lærere på skolen, mer om 

dette kommer etter hvert.  

 

Et slikt besøk får selvsagt noen konsekvenser 

for romplanen den uka de er her, de skal 

bruke Bifrost, Ve, Vilje og Greenroom, 

kanskje også noen rom i tillegg. Logistikken 

i kantina må selvsagt også planlegges. Det 

blir både skolekonserter og kveldskonserter.  

 

Alt er ennå ikke bestemt i forbindelse med  

besøket, det som er sikkert er at dette blir en 

fantastisk konsert! 

 

Randi 
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EKSAMENSPLAN VÅREN 2019 – alle 

eksamensformer 

 

Komplett eksamensplan for våren 2019 er 

lagt ut på hjemmesiden under Eksamen 

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

videregaende-skole/for-elever/eksamen/  

 

Kari L. A. 

 

 

HÅNBALLTURNERING OG 

FRILUFTSLIVSTUR i UKE 15 

Tirsdag 9.04. arrangerer 4IDA/B 

håndballturnering for videregående skoler i 

Håndballregion Nord i Kolstad Arena og 

Husebyhallen. Til sammen 25 jente- og 

guttelag er påmeldt, det vil si ca 250 spillere, 

hovedsakelig fra Trøndelag og Møre og 

Romsdal. Alle elever på alle trinn med 

toppidrett håndball skal delta som spillere 

og/eller som hjelpere. I forkant av 

turneringen har elevene i toppidrett 3, 

håndball, gjennomført 10 timers dommerkurs 

i regi av Håndballforbundet.                                       

Annen undervisning i KA denne dagen 

flyttes til andre opplæringsarenaer.   

Hovedansvarlig lærer: Sven Tore Jacobsen 

 

FRILUFTSLIVSTUR 4ID 

 

         
 

Fra onsdag 10.03. til fredag 12.03. skal 

4IDA/B på læreplanfestet friluftslivstur i 

Storlidalen. Elevene skal lære om skånsom 

og sikker ferdsel i naturen, og overnatte ute i 

vinterfjellet. Orientering og sikre veivalg, 

kameratredning og førstehjelp hvis uhellet er 

ute, forpliktende samarbeid og å ta vare på 

hverandre, er viktige læringsmål for turen.  

Ansvarlige lære på turen: Jens Petter Estil, 

Heidi Selnes, Kristian Dahl, Maj Helen 

Nymoen og Vibeke Hovde  

 

Liv Kristin 

 

 

 

 

 

 

 
Les så mye som 

mulig 
 Lesekonkurranse for alle klasser ved 

Heimdal videregående skole 

  
Blir din klasse skolens «leseklasse»? Blir du 

skolens «lesehest»? 

Skolemiljøutvalget kårer, i samarbeid med 

biblioteket, klassen og enkelteleven som 

leser flest sider i perioden 18. mars til 11. 

april 2019.  

Tillitseleven i hver klasse registrerer klassen 

sin på biblioteket og får utdelt 

registreringsskjema og infoark om 

konkurransen. 

Bli med og kos deg med masse god litteratur. 

Lykke til! 

Skolemiljøutvalget og biblioteket  

  

Damene på biblioteket 
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