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NYTT KONSEPT I KANTINA
Kantina innfører nå Brunsjbuffet.
Fyll opp fatet ditt med frukt, kaldmat og
varmmat. Det du får på en tallerken får du
for kr 40,Patrick

SKOLEDEBATT OG SKOLEVALG
Fylkets felles skoledebatt blir i år hos oss på
Heimdal. Debatten foregår i Bifrost onsdag
21. august klokka 1000. Følgende klasser er
publikum i salen: 3STA, 3STB, 3STC,
2STA, 2STB, 2STC, 2IDA, 2IDB, 2BUA,
2BUB, 2HEA og 2HEB. Lærerne som har
fagdag på studieforberedende blir med
klassen/gruppa si. Lærerne på yrkesfag som
har undervisning på dette tidspunktet følger
klassen sin. Resten av skolens klasser følger
debatten som streames av fylket på sine
undervisningsrom.
Bifrost blir opptatt fra klokka 1200 dagen før
for rigging og hele dagen debatten er.
Etter debatten blir det valgtorg med stands
fra de forskjellige politiske partiene i
kantina.
Skolevalget blir på mandag 26. august, mer
informasjon om dette kommer neste uke.
Tor

INFORMASJON OM
NETTSKOLEUNDERVISNING
SKOLEÅRET 2019-2020

Aktiviteter som gjelder våre nettelever er
også registrert i skolens Årsplan. Oversikt
over hvilke elever som deltar i nettskolen er
sendt til kontaktlærere i de aktuelle klassene
med beskjed om å informere klassens lærere.
Vi oppfordrer lærerne til å følge med i
Årsplanen for å unngå kollisjon med
aktiviteter i nettskolen.
Elever som deltar på aktiviteter i nettskolens
regi, skal ikke ha fravær fra undervisning her
ved skolen som kolliderer med
nettskoleaktivitet.
Elevene må få beskjed om å informere
kontaktlærer i god tid om nettskoleaktivitet
som medfører fravær fra annen undervisning
ved skolen.
Kari

REGISTRERING AV INFORMASJON
PÅRØRENDE/ENDRING AV ADRESSE
Alle ansatte oppfordres om å registrere sin(e)
nærmeste pårørende i Agresso. Dette for at
det skal være enkelt for ledere å finne tak i
nærmeste pårørende for sine ansatte hvis det
skulle oppstå behov for dette.
Registreringen gjøres på Agresso web, fane
«Ressursopplysninger», deretter fane
«Kontaktinformasjon». Her kan det legges
inn flere pårørende etter prioritet.
Det er nå mulig at den ansatte selv kan endre
adresse i Agresso web, jfr fanen
«Ressursopplysninger» deretter fanen
«Kontaktinformasjon». Selv om du som
ansatt ikke nylig har flyttet så anbefales det
at kontaktopplysningene sjekkes. Det er
viktig at opplysningene som ligger i Agresso
er riktig.
Lisbeth

Årsplan for nettskolen er lagt ut under
Skolens dokumenter i mappa Nettskolen.

BESKJED FRA RENHOLD
Husk at det ikke er tillatt å ta med mat og
drikke i auditoriene. Alle tekstilbelagte
møbler er nettopp renset, så hjelp oss å holde
de rene og pene hele skoleåret.
Anna Maria Tiller

Ansvarlige lærere: Vibeke Hovde, Tord
Lind, Espen Emanuelsen, Berit Holte og Maj
Helen Nymoen
Onsdag 21. og torsdag 24.08.: 1IDA/B. Tur i
Bymarka
Ansvarlige Lærere: Jens Petter Estil, Knut
Kuvås Brevik, Heidi Selnes og Anne Marit
Steinshamn

PRIVATISTEKSAMEN HØSTEN 2019

UKE 35

Frist for oppmelding til privatisteksamen
høst 2019 er 15. september 2019. All
oppmelding til privatisteksamen skjer via
internett på: www.privatistweb.no.

Mandag 26.-28.08.: 2IDB: Padletur,
Femunden

På privatistweb finner du viktig informasjon
du må lese før du melder deg opp. Nettsiden
for oppmelding er åpen fra 1. til 15.
september kl. 23.59.

Onsdag 28.-30.08.: 2IDA: Padletur,
Femunden

Eksamensavgift pr eksamen er kr 1114,- for
fag du ikke har bestått før, og kr 2231,- for
fag du har bestått med karakteren 2 eller
høyere. Avgiften betales ved oppmelding i
PrivatistWeb.
For mer informasjon om høstens
privatisteksamen:
https://www.trondelagfylke.no/privatisteksame
n.

Toril, eksamensteamet

FRILUFTSLIV IDRETTSFAG. TURER I
UKE 34 og 35
Følgende klasser og lærere er på
læreplanfestede friluftslivsturer i uke 34 og
35:
Uke 34:
Tirsdag 20. og onsdag 21.08.: 4IDA/B:
Fottur i Trollheimen
Ansvarlige lærere: Kristian Dahl, Vegard
Ovesen, Hege Lauritzen og Liv Kristin
Mæhle
Onsdag 21. til fredag 23.08.: 3IDA/B: Fottur
i Trollheimen

Ansvarlige lærere: Geir Johnsen, Robert
Kamben og Knut Kuvås Brevik

Ansvarlige lærere: Kristian Dahl, Vibeke
Hovde og Øystein Gaasvik
3STA/B/C
I tillegg skal 3ST/A/B/C på tur i Bymarka
torsdag 22. og fredag 23.08.
Ansvarlige lærere: Heidi Sørum Grøv, Jahn
Oskar Hopen, Hege Lauritzen, med flere.
Liv Kristin

