07.06.2019

VARMMAT I KANTINA

TØMMING AV ELEVSKAP

Mandag: Calzone
Tirsdag: Hamburger
Onsdag: Lasagne m/salat
Torsdag: Pølse og potetpure
Fredag: Pizza

Hugs å tømme og vaske skapet ditt før
sommarferien. Låsar vil bli fjerna og
innhaldet bli kasta etter 20. juni.
Biblioteket, IT-tenesta og driftsavdelinga

Salatbar
Kantina

BOKINNLEVERING JUNI 2019

OFFENTLIGGJØRING TREKK
MUNTLIG OG MUNTLIG PRAKTISK
EKSAMEN
Tirsdag 11 juni kl. 09.00 offentliggjøres
trekket for muntlig og muntlig praktisk
eksamen etter følgende plan:
Klasse
Rom
3ST
Yggdrasil
3ID, 4IDB (som mangler fag)04.007

Fredag 14 juni kl. 09.00 offentliggjøres
trekket etter følgende plan:
Klasse
Rom
Vg1 og Vg 2ST
Yggdrasil

Biblioteket begynner å bli fylt med
lærebøker. Vi vil gjerne ha inn mange fleire.
I går manglar vi framleis nærmare 7000
bøker. Hugs å levere alt du har lånt på
biblioteket eller hos IT-tenesta innan 18.
juni.
Vi har drop-inn innlevering på biblioteket i
4. etasje kvar skuledag frå kl. 10 til 14 for
enkeltelever
Kontaktlærarar som ynskjer at klassen
leverer på eit bestemt tidspunkt, må avtale
dette i god tid pga bemanning på biblioteket.
Spørsmål? Ta kontakt med oss på
biblioteket.
Carola, bibliotekansvarleg

Vg 1 og Vg 2ID

Dansesalen

Vg1 og Vg 2MD

Egen plan fra Randi

Vg1 HO

Draupne

Vg2 HO

Rom 05.034

Vg1 EL

Utenfor 03.080/81/83

2DEA/EEA/KVA

Utenfor 03.080/81/83

2 IT

Utenfor 03.080/81/83

Arve

AVSLUTNING AVGANGSELEVER
FREDAG 14.06.19 kl. 17 og kl. 19
Minner om høytidelig seremoni, avslutning
for avgangselever for avgangselevene
14.06.19 Bifrost kl. 17.00 og 19.00
Det er fint om alle møter i «finstasen»,
gjerne bunad.
Elevene skal sitte på stoler på scenen, på
merkete plasser for hver klasse.
Kontaktlærerne skal sitte på første rad i
amfiet sammen med konferansierene.
Det blir ikke en felles innmarsj. Klassene og
lærerne skal være på plass senest kl. 16.55 og
18.55.
Elever og kontaktlærere går inn i salen
klassevis, bruk inngangen fra gangen utenfor
Ve og Vilje (Blackbox og Aktivitetssalen) i
1. etasje eller gå inn oppe fra 2. etasje.
Klassene kan begynne innmarsjen 15 min.
før start av seremoni.
Programmet består av musikk, tale fra rektor
og tale fra elevene, utdeling av rose til hver
elev.
For utdeling av rose: Klassen går fram når
navnet på klassen leses opp av
konferansierene. Navn på kontaktlærerne
lese også opp. Still opp i bue foran på
scenen, i alfabetisk rekkefølge.
Først i alfabetet står på venstre side når man
har ansiktet mot salen. Se oppmerking på
gulvet.
De som er på første seremoni, kl. 17.00, skal
gå ut oppe. Hvis det ønskes fotografering,
går det an å bruke amfiet i inngangshallen
eller i trappa utenfor hovedinngangen.
Ta kontakt hvis du lurer på noe.
Hjertelig velkommen!
Randi

