
 
 

 

FRA ELEVTJENESTEN 

 

• Arnt Roger Jonassen er vikar for 

miljøveileder Annette dette skoleåret. 

Han har kontor sammen med Øystein 

på Frigg. 

• Elevtjenesten får fire 

sosionomstudenter fra uke 35. De skal 

være hos oss frem til jul. 

• Skolen har fått tildelt prosjektmidler 

til ekstra miljøveileder. 

 

 

NY ORGANISERING AV ELEVRÅDET 

 

• Det vil bli avdelingsvise elevrådsmøter 

(ca en gang pr måned)  

• Avdelingsleder kaller tillitselevene inn til 

det første møtet.   

• Hver avdeling velger seg en leder som 

blir medlem av styret (styremedlem) 

• Styremedlemmet får ansvar for å kalle 

inn tillitselevene til avdelingsmøter 

• Styremøter ca en gang pr måned.  

• Navn på tillitselever sendes 

avdelingsleder  

• Det avholdes to allmøter med hele 

elevrådet hvert semester.  

• Styret velger seg en leder  

• Tillitselever får ansvaret for å velge en 

representant til skolemiljøutvalget. 

  

Tillitselevene velges som før (skriftlig). 2 

representanter i klasser over 30 elever, samt vara. 

 

Siri 

 

 

KARTLEGGEREN 

 

Fylkeskommunen har kjøpt inn lisens til 

kartleggeren i norsk, eng og matematikk for vg1 

elevene. Mer info kommer!  

 

Siri og Beate 

 

 

 

 

 

SKOLEDEBATT 

 

Tusen takk til alle elever og ansatte som bidro til 

at skoledebatten på tirsdag ble en suksess. Jeg 

har fått mange positive tilbakemeldinger fra 

fylkeskommunens team, politikere og andre 

gjester. En spesiell takk til elevene på Politikk og 

Menneskerettigheter og lærer Hilde for innsatsen 

for demokratiet. Dette ble et flott arrangement 

som profilerte den flotte skolen vår på en 

kjempebra måte. 

 

Tor  

 

SKOLEVALG 

 

Mandag 26. august blir skolevalget gjennomført 

på Heimdal vgs. Hele skolen er med på 

skolevalget (se rom og tidspunkt under). I 

valglokalet skal elevene registrere seg Politikk 

og Menneskerettigheter-elevene før de skal 

stemme. Elevene har klasselister med navn på 

alle elevene. Etterpå velger elevene hvem de skal 

stemme på, og går til «valgurnene» for å avgi sin 

stemme.  NB! Elevene bør oppfordres til å 

bestemme seg for hvem de vil gi sin stemme til 

før de kommer til valglokalet.  

 

De lærerne som har klassene i tidsrommet deres 

studieretning er satt opp følger sine klasser dit. 

Gjerne avtal dere mellom når dere går, slik at 

dere unngår kø (f.eks. lærerne for VG1 ST 

avtaler når klassene skal gå). Vi skal prøve å 

unngå køer, men vi håper at dere har tålmodighet 

dersom dette skulle oppstå. 

Valglokalet blir på rom 04 008 (rommet blir slått 

sammen rom 04 013). Oppmøtetidspunkt: 

 

0830 VG1 ST 

0900 VG2 ST 

0945 VG3DT 

1035 Elektro + IKT 

 

1200 HO + GS (merk tidspunkt) 

1300 Musikk 

1345 Idrett 

 

Godt skolevalg! 

23.08.2019 



 

Følgende elever blir opptatt som 

valgfunksjonærer og skal ikke ha fravær fra 

andre timer: 

 

Kristine H. Andresen 

Oliver Forseth 

Stine S. Hansen 

Tobias Hartweg 

Hilde J. Haugane 

Karianne Hestegrei 

Ida R. Hovdar 

Erika W. Kolltveit 

Hawjin Mirzaie 

Arman Rohani 

Neilsen T. V. Santos 

Pia H. Skagfjord 

 

Hilde og Tor  

 

 

FORELDREMØTER HØSTEN 2019 

 

Tirsdag 17. september blir det foreldremøter for 

elever og foresatte på Vg1. Onsdag 18.september 

blir det tilsvarende møter for Vg2. Møtene starter 

med felles informasjon i Bifrost kl. 18.00 begge 

dager. Deretter blir det klassevise samlinger med 

kontaktlærere. Vi kommer tilbake til tema som 

vil bli tatt opp under fellessamlingen i Bifrost så 

snart dette er klart.  

 

Arve 

 

 

SAMLING FOR ELEVER MED 

NETTUNDERVISNING NESTE UKE 

Elever som deltar på samlingene, skal ikke ha 

fravær for undervisning de skulle ha deltatt 

på her på skolen i samme tidsperiode. 

Mandag 26. august 

Samling for nettelever i Spansk nivå III og Tysk 

nivå III ved Byåsen videregående skole 

fra kl. 10.00 til 14.00, rom A202 (Spansk) og 

A210 (Tysk) 

 

Onsdag 28. august 

Samling for nettelever i Informasjonsteknologi 2 

og Programmering og modellering X 

ved Byåsen videregående skole fra kl. 10.00 til 

14.00, rom E315 (IT2) og G204 (ProgMod X). 

 

Torsdag 29. august 

Oppstartsamling for nettelever i Fransk II, vg 1 

ved Byåsen videregående skole fra kl. 10.00 til 

kl. 14.00, rom G204. 

 

 

 

 

 

BOKUTLEVERING AUGUST 2019  

Bokutlevering er over for denne gang. Takk til 

elever og lærere som bidro til en smidig 

avvikling av utleveringen. En spesiell takk til de 

gode hjelperne Arnfinn, Guri, Ingrid, Mina og 

Toril😊 

Mangler du lærebøker?  

Kom innom snarest for å hente dem. 

Vi har fått inn de fleste bøkene som manglet 

under bokutleveringen. 

I begynnelsen av neste uke kjører vi resterende 

lærebøker til boklagret. 

 

Velkommen på biblioteket! 

Carola, bibliotekansvarlig 

 

 

ALARMTIDER 

Alarmen på skolen er aktivert alle dager fra kl. 

23.00 til kl. 05.30. 

Drift   

 

 

RYDDING OG LÅSING AV 

UNDERVISNINGSAREALER 

 

Minner om at alle undervisningsarealer skal 

ryddes og låses etter at undervisningsøkta er 

ferdig. Minner samtidig om at det ikke er tillatt å 

spise i klasserom og i auditorier.   

 

Renhold  

 


