10.05.2019

VARMMAT I KANTINA
Mandag: Vårruller med ris
Tirsdag: Kyllingwok med ris
Onsdag: Pølse med brød
Torsdag: Kjøttkaker i brun saus,
ertestuing, poteter og tyttebær

Kantina

FRA ELEVTJENESTEN


Forslag fra elevrådet om å arrangere
en aktivitetsdag for alle elever som er
tilstede på skolen tirsdag 18.juni.

CANVAS OG EVERYDAY
Om noen fortsatt er i tvil, skal vi også neste
skoleår ha Canvas som læringsplattform.
Vi får derimot et nytt administrativt system
som heter Everyday. Det skal erstatte
dagens administrative system Extens,
SkoleArena, IST kommunikasjon og LAO
(dokumentasjon av IOP).
Dessverre vil ikke lærere få mulighet til å
bruke programmet før ved skolestart. Men
leverandøren lover at det skal være bedre
enn SkoleArena og intuitivt.
Berit

FRAVÆRSFØRING PÅ FORBEREDELSESDAG
OG/ELLER EKSAMEN
Elevfravær på forberedelsesdag før
eksamen, og/eller på eksamen, føres som
del av elevens totalfravær, men skal ikke
knyttes til enkeltfag eller regnes opp mot
fraværsgrensen.
Tidligere beskjed om at fravær på
forberedelsesdag ville telle på fagfraværet
og omfattes av 10%-regelen er altså trukket
tilbake.
Det vil bli gitt nærmere beskjed om hvordan
dette praktisk gjøres.
Berit

BEGRENSET TILGANG TIL
DANSESAL/BLACKBOX
Grunnet eksamensgjennomføring i
dansesalen vil det kun være
eksamensteamet, Randi Dugstad, drift og
renhold som vil ha tilgang til dansesalen og
Blackbox i perioden 16. mai til 24. mai.
Mari T.

RETTELSE PÅ INFORMASJON OM
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.
Alle ansatte (i forrige nummer av
Gjallarhorn sto det: alle lærere) 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
AVSLUTNINGSLUNSJ
Meld fra til din avdelingsleder om eventuelle
allergier eller preferanser med tanke på
mat. Meld også fra om du har andre
gjøremål den dagen.
Siri

