29.03.2019

VARMMAT I KANTINA
Mandag: Vårruller m/ris
Tirsdag: Fiskegrateng
Onsdag: Taco buffet
Torsdag: Kylling m/karri og ris
Fredag: Pizza
Salatbar

FRIST FOR INNLEVERING AV
EKSAMENSOPPGAVER TIL MUNTLIG,
MUNTLIG-PRAKTISK OG
TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN
Minner om fristen for innlevering av
eksamensoppgaver tirsdag 30. april.
Oppgavene sendes digitalt til avdelingsleder for
kvalitetssikring.
Felles maler til bruk for eksamensoppgaver
ligger på skolens delte dokumenter:

NY KANTINELEDER
Patrick tar over ansvaret som kantineleder fra
1.april. Alle henvendelser vedrørende kantina
rettes til Patrick fra og med neste uke.
Siri

POLMR-TUR TIL OSLO
Kari L. A.
Minner om at Politikk og menneskerettighetklassen 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
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

BRUK AV KLASSEROM TIL SKRIFTLIG
EKSAMEN
Under avvikling av skriftlig eksamen vil vi i år
bruke Dansesalen i uke 21 (20. – 24. mai).
Dette avhjelper behovet for bruk av klasserom,
men i tillegg må vi bruke følgende rom én eller
flere dager i perioden 20. mai – 05. juni:
Undervisningsrom elektro 03.081
Musikkrom 05.036
Naturfaglab 1 05.048
Naturfaglab 2 05.054
Naturfaglab 3 05.057
Klasserom 05.061
Klasserom 05.067
Møterom 05.017
Berørte undervisningsgrupper vil bli flyttet til
andre rom dersom det ikke er planlagt alternativ
aktivitet i denne perioden.
Kari L. A.

BRUK AV HODETELEFONER PÅ
SKRIFTLIG EKSAMEN

Tor Bitustøyl, Liv Kristin Mæhle og Kristian
Dahl blir med til Bortistu.
Edel Beate og Hege

Det er besluttet at det fra kommende
eksamensperiode er tillatt med bruk av
hodetelefoner som hjelpemiddel på skriftlig
eksamen.
En forutsetning for bruk under eksamen er at
lyden er lav nok til at de rundt ikke
hører/forstyrres av lyden, og at beskjeder gitt i
eksamensrommet oppfattes.
•

•

•

Elever og privatister kan bruke
hodetelefoner/øreplugger under skriftlig
eksamen. I fag med to-delte eksamener
kan hodetelefoner/øreplugger ikke
benyttes under del 1 av eksamen. I
fagkodene BRT2003/2004/2005/2006
(gjelder kun privatister) kan kun
skrivesaker, linjal og kalkulator benyttes.
Elever kan bruke
hodetelefoner/øreplugger under
tverrfaglig praktisk og praktisk eksamen
i fag hvor det er hensiktsmessig.
Elever kan bruke
hodetelefoner/øreplugger under
forberedelsestiden for MP-eksamen ved
valg av modell A.

Mari T.

«SELVSTENDIG UKE» - UKE 14
I uke 14 har studentene fra NTNU «selvstendig
uke».
Det betyr at de overtar jobbene til de som har
vært praksislærere denne våren.
Praksislærerne drar til Bortistu i Storlidalen på
seminar om fagfornyelsen (mandag og tirsdag),
resten av uka brukes til selvstendig
utviklingsarbeid.
Følgende lærere er helt eller delvis borte i uke
14:
Rune Krøvel
Anne Marit
Steinshamn
Jahn Oskar Hopen
Ingvild Sandvik
Andersen
Lin Amundsen
Carina Tidei
Ingrid Hegvold Øien
Anne Kristin Sandø
Kjersti M Nygård

Ann Heidi Settemsdal
Anita Langørgen
Anders H Lilleng
Vibeke Hovde
Kristine Børset
Randi Olstad
Jens Petter Estil
Edel Beate Solem
Hege Lunn Lauritzen

EN GLAD-NYHET TIL ALLE
AVGANGSELEVER
Alle avgangselever kan kjøpe busskort ved
ATB`s kundesenter til kr 150. Kortet kan brukes
på buss, trikk, hurtigbåt, ferge, nattbuss i
perioden 30.april til 18.mai. Kortet kan kjøpes
fra 23.april. Ta med legitimasjon. ATB har fått
lister med alle avgangsklasser.
Siri

«TOUR DE HEIMDAL» TIRSDAG 2.04.19
Som avslutning på skisesongen arrangerer 4ID
«Tour de Heimdal» for utøvere i langrenn,
skiskyting og kombinert ved skolen. Touren går i
treningstimene neste uke. Første del går tirsdag
2.04. mellom kl 09.00 og 11.00., med trappeløp
på skolen. Løpet organiseres som sprintløp,
prolog med intervallstart, kvartfinaler,
semifinaler og finale. Løypa går fra U1 i Kolstad
Arena, opp og forbi ekspedisjonen, opp
hovedtrappa og vindeltrappa med målgang i
5.etg. Vakter og kontrollører vil være utplassert
langs løypa. Det er ønskelig at andre, som ikke
deltar i løpet, bruker trapper i trapperommene
under arrangementet. Ellers er det fritt fram å
heie på deltakerne.
Torsdag blir det arrangert lagkonkurranser i
Granåsen, og fredag avsluttende jaktstart med
premieutdeling i området ved Skistua.
Liv Kristin

NY PC-ORDNING FOR ANSATTE I TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
I disse dager kommer fylkets nye ordning med sentralt drevet fornying av ansatt-pcer i drift. Dette
innebærer kort at alle ansatte* får velge seg ny maskin etter fire år med den gamle.
(* ansatte med over 20% stilling i mer enn 5 måneder varighet)

I først omgang er det nyansatte som får tilbud om å bestille seg maskin, og etter hvert får ansatte
med eldre enn fire år gamle maskiner tilbud. Det er anslått at på Heimdal vil tilbudene komme
rundt midten av mai 2019.
Trinnene i prosessen:
1. Du får epost fra fylkets sentrale IT-tjeneste med tilbud om å velge deg en ny pc.
2. Etter du har valgt sender fylket spørsmål til din lokale IT-tjeneste om du også trenger
skjerm og/eller mus/tastatur til arbeidsplassen.
3. Leverandør leverer utstyr til din lokale IT-tjeneste
4. Lokal IT-tjeneste hjelper deg med å flytte over data fra gammel pc til ny pc og med
montering av ev. nytt utstyr
5. Lokal IT-tjeneste tar med seg din gamle pc, sletter innholdet på harddisken og sender den
til leverandør for resirkulering.
Modellene du kan velge mellom er en standard PC, en 2-i-1 pc og en utvidet modell. Kort
oppsummert vil standard PC passe for de fleste, 2-i-1 pc for de som har behov for å bruke touchskjerm og utvidet modell for de som har programvare som krever litt ekstra datakraft.
På lokal IT-tjeneste har vi alle modellene til utlån, så det er mulig å få se på og prøve før du
velger.

HP EliteBook 840 5

HP x360 440 G1

HP EliteBook 850 G5

Anbefalt modell – HP
EliteBook 840 G5

2 i 1 – HP x360 440 G1

Modell med større skjerm HP EliteBook 850 G5

Den anbefalte modellen vil
dekke behovene til de fleste
brukerne. Her får du en PC
med en god skjerm, kraftig
ytelse og lys i tastatur.

Dette er en hybridmodell som
leveres med vribar
touchskjerm og penn, den kan
altså brukes som både
nettbrett og bærbar PC.
Denne modellen passer for
eksempel til lærere som
ønsker å bruke en slik PC i
undervisningen.

Denne modellen kan velges av
de som har behov for en PC
med større skjerm (15”) og
numerisk tastatur. Kapasitet
og ytelse er tilsvarende
anbefalt modell.

- Skjermstørrelse: 14 tommer full
HD
- Vekt: 1,5 kg
- Lagringskapasitet: 256 Gigabyte
SSD harddisk
- Batterilevetid: Opptil 14 timer

- Skjermstørrelse: 14 tommer full
HD
- Vekt: 1,72 kg
- Lagringskapasitet: 256 Gigabyte
harddisk
- Batterilevetid: Opptil 13 timer

NB: Tyngre og svakere
datakraft enn de andre
modellene

- Skjermstørrelse: 15,6 tommer
full HD
- Vekt: 1,8 kg
- Lagringskapasitet: 256 Gigabyte
SSD harddisk
- Batterilevetid: Opptil 14 timer

NB: Tyngre og samme
oppløsing på skjermen som de
andre til tross for større
skjerm.

