05.04.2019

VARMMAT I KANTINA
Mandag: Calzone
Tirsdag: Fiskeburger
Onsdag: Pannekaker
Torsdag: Svinesnitzel m/potet og kapers
Fredag: Pizza
Salatbar
Kantina

PÅSKEEGGJAKT FREDAG 12. APRIL
Skolemiljøutvalget arrangerer rebusløp i
kantina, fredag 12. april. Vi kårer tre vinnere
som alle får et påskeegg fylt med godteri og
hygge – perfekt til å deles. Vi vil være
synlige på stand, kom bort til oss for å delta.
Skolemiljøutvalget

MENTORTREFF ONSDAG 8. MAI
Vi planlegger nytt mentortreff onsdag 8. mai
fra klokken 13:00. Alle involverte vil få
nærmere informasjon i god tid, men hold
allerede nå av datoen for et treff spekket med
enkle og morsomme uteaktiviteter og en liten
matbit. Sol og finvær er bestilt 🙂
Øystein og Annette

VERDENSDAGEN FOR PSYKISK
HELSE
10. oktober er den internasjonale dagen for å
fremme økt bevissthet og åpenhet om
psykisk helse. Heimdal videregående skole
ønsker i år, som i fjor, å markere denne
dagen gjennom små og store arrangementer
gjennom uke 42, altså uka etter høstferien.
Mange husker kanskje fjorårets kampanje,
“vær raus”, denne følges i år opp av
kampanjen “gi tid”. Kampanjens hovedmål
er å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å
gjøre ting som er godt for den psykiske
helsen – det skal handle om oppmerksomhet
og tilstedeværelse.
Heimdal videregående skole har satt ned en
arbeidsgruppe i forbindelse med
markeringen. Kom gjerne med innspill til oss
ved å sende e-post til Annette Glaser Holthe:
annehol@trondelagfylke.no
Les mer om verdensdagen for psykisk helse,
her: https://verdensdagen.no/
Siri, Beate, Øystein, Mona og Annette
Til RUSSEN
Vi ønsker dere en trygg og sikker
russefeiring
Info til russen fra helsesykepleier
Mona og politiet
Torsdag 11. april kl. 11.20 - 12.15
i Yggdrasil
Amnesty kommer tirsdag 9.april.
Formål: diskusjon og debatt ang et
“nei er et nei” Sted: Rom 05034
Vel møtt.

BESØK I HOVEDSTADEN
POM har vært og besøkt Tigerstaden (Oslo)
onsdag og torsdag denne uken. Elevene har
vært på Stortingets spørretime, Minitinget,
Nobels fredssenter og 22. julisenteret. Mye
interessant med flotte, engasjerte elever. I
tillegg har vi møtt på kronprinsen, muligens
svenske kongen og oppdaget elektriske
sparkesykler😊
Hilde K.

REKKEFØLGEN VED INNKJØP:
1. Sjekk om vi har rammeavtale på
ønsket vare/tjeneste på intranett
2. Hvis det ikke finnes rammeavtale hør
om ønsket leverandør kan sende
faktura eller bruk skolens kundekort
(spør Karina i administrasjonen)
3. Hvis det ikke er mulig å få tilsendt
faktura har kontorleder Lisbeth et
internettkort man kan handle med
4. Dersom ingen av punktene overfor er
mulige kan ansatte legge ut for
utgiften og kreve refusjon
Lisbeth og Karina

