03.05.2019

VARMMAT I KANTINA

EKSAMENSKURS I NORSK

Mandag: Calzone
Tirsdag: Fish n’chips
Onsdag: Hamburger m/stekt potet
Torsdag: Potetpurreløksuppe /bacon og brød
Fredag: Pizza

Det blir eksamenskurs i skriftlig norsk for
alle avgangselever på studieforberedende i år
også. Dette er et frivillig og gratis tilbud som
alle bør benytte seg av for å stille så sterkt
som mulig på startstreken til eksamen i
norsk. Kursholdere er Anita og Ann Heidi.
Kurset holdes torsdag 9. mai på rom 05064
og mandag 20. mai på 05067. Begge dagene
er tidspunktene 1500-1700. Vel møtt!

Salatbar
Kantina

Tor
FRA ELEVTJENESTEN
•
•

Alle avgangselever inviteres til
frokost i kantina torsdag 9.mai kl
0745 – 0820.
Husk mentortreff 8.mai.
Adresseavisen har meldt at de vil
avlegge skolen et besøk i den
forbindelse.

RUSSEFEIRING
Skolen ønsker alle avgangselever lykke til
med feiringa av at skolegangen på Heimdal
vgs. snart er ferdig. Håper dere får mye
moro, og at dere klarer å kombinere feiring
med avslutning av fagene og eksamener.
Minner om at fraværsgrensa gjelder og
undervisning skal gjennomføres også i mai.
Ta vare på dere sjøl og hverandre.
Ledelsen

OM ATTESTERT OG REDUSERT
FRAVÆR PÅ VITNEMÅL OG
KOMPETANSEBEVIS
Elevene kan nå søke om å få attestert eller
redusert fraværet sitt på vitnemål og
kompetansebevis. Søknadsskjema kan lastes
ned fra skolens hjemmeside (‘For elever/
Skjema og blanketter’) eller hentes i hylla
utenfor ekspedisjonskontoret. Søknaden
leveres kontaktlærer innen 25. mai.
Kontaktlærer sjekker skjemaene og forsikrer
seg om at datoer og dokumentasjon er riktig.
Skjemaene legges deretter i hylla til
avdelingsleder. Det er viktig at
kontaktlærerne orienterer elevene om
bestemmelsene, og at elevene er nøye med å
angi datoer og legge ved dokumentasjon.
Nedenfor følger bestemmelsene for attestert
og redusert fravær.
I henhold til Forskrift til Opplæringslovens §
3-47, kan elevene kreve at årsaken til fravær
blir ført på et vedlegg til vitnemålet.
Forutsetningen er at eleven legger fram
dokumentasjon på årsaken til fraværet.
For inntil 10 skoledager (gjelder hele dager
og ikke timer) i opplæringsåret, kan elevene

kreve at fraværet ikke blir ført på vitnemålet
eller kompetansebeviset dersom det kan
dokumenteres at fraværet skyldes:
1. helse- og velferdsgrunner
2. arbeid som tillitsvalgt
3. politisk arbeid
4. hjelpearbeid
5. lovpålagt oppmøte
6. representasjon i arrangement på nasjonalt
og internasjonalt nivå
For at fravær som skyldes helsegrunner
(pkt.1) ikke skal føres på vitnemålet eller
kompetansebeviset, må eleven legge fram
legeerklæring som dokumenterer dette.
Fraværet som skyldes helsegrunner må vare
mer enn tre dager, og det er bare fravær fra
og med fjerde dagen som kan strykes. Ved
dokumentert risiko for fravær etter pkt.1 på
grunn av funksjonshemming eller kronisk
sykdom, kan fravær strykes fra og med første
fraværsdag. Innenfor ramma av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av
andre trossamfunn enn Den norske kirke,
kreve at inntil to dager fravær som er knyttet
opp mot en religiøs høytid, ikke blir ført på
vitnemålet eller kompetansebeviset.

SISTE DAG FØR SOMMEREN
HEIMDAL VGS

Her på Heimdal vgs. har vi en fin tradisjon
når det gjelder avslutning siste skoledag før
sommeren. Alle elever og lærere får en liten
sommerkonsert v/Musikklinja i Bifrost, og
før eller etter dette samles klassene med sine
kontaktlærere til sin egen avslutning.
Det blir en konsert kl. 09.00 og en konsert kl.
10.00.
Lærerne samles til lunsj i kantina kl.11.30. –
ca. 13.30.
Oversikt over hvilke klasser som skal møte
til hvilken konsert kommer så snart det er
klart.
Randi

RENHOLD
Renholdsavdelinga skal på studietur fra
tirsdag 07.05. – torsdag 09.05.
I denne perioden blir det redusert bemanning
av renholdere. Ta derfor ekstra hensyn, og
oppfordre elevene til å rydde opp etter seg.

Arve
Berith
HØYTIDELIG AVSLUTNING FOR
AVGANGSELEVER

Fredag 14.06 er det avslutning for
avgangselevene. I år blir dette på fredag
14.06. Det må være to puljer og fordelingen
blir slik:
Kl.17.00: 3STA, 3STB, 3STC, 2ITA, 2ITB,
2ITC, 2DEA, 2EEA, 2KVA
Kl.19.00: 4IDA, 4IDB, 3MDA, 2BUA,
2BUB, 2HEA, 2HEB
Alle elever får en invitasjon i løpet av de
neste dagene. Hver elev kan ha med seg
maksimum 2 foresatte.
Tradisjonen tro stiller alle i «finstasen»,
gjerne bunad/festdrakt.
Avslutningen varer 1 time og det blir litt
musikk, taler og utdeling av avgangsbevis.
Kontaktlærerne skal lese opp navnet på sine
elever.
Randi

