
 
 

 

FRA ELEVTJENESTEN 

 

• Rådgiverne er på 

karriereveiledningskonferanse på Hell 

torsdag 12. Sept og fredag 13. Sept.  

 

“VI PÅ HEIMDAL” 

• Første onsdag dette skoleåret 

gjennomført den 04.september fra kl 13-

16 

• Elevtjenesten takker for oppmøte til 

elever og personalet 

• Det ble gjennomført flere aktiviteter og 

servert mat og drikke 

• Vi satser på at enda flere tar turen innom 

på onsdagene utover året 

• Legg oss til på Snapchat #heimdalmiljo 

 

 

ELEVRÅDET 

 

• Elev- og lærlingeombudet og 

elevorganisasjonen (EO) vil presentere 

seg for alle VG1-elever torsdag 

3.oktober kl 1215-1300 i Bifrost. 

• Felles skolering for alle tillitselever og 

vara 3. oktober kl 13-1530 i Yggdrasil. 

Enkel matservering.  

 

 

DÅRLIGE FORHOLD? 

I forhold til mange andre uttrykk blir «i forhold 

til» brukt uforholdsmessig mye. Mener du «når 

det gjelder», «angående» eller «med hensyn til», 

er det bedre å si nettopp det. Noen ganger er til 

og med «for» eller «om» det riktige. Mener du 

derimot «sammenlignet med», kan «i forhold til» 

godt brukes. Skap et godt forhold til det 

mangfoldige språket vårt! 
 

Christian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIVATISTEKSAMEN HØSTEN 2019 

  

Frist for oppmelding til privatisteksamen høst 

2019 er 15. september 2019.  All oppmelding til 

privatisteksamen skjer via internett på: 

www.privatistweb.no. 

  

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. 

  

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 

 

 

OPPDATERING AV SENSORREGISTERET 

I SKRIFTLIGE FAG 

 

Registrene over sensorer skal oppdateres årlig. 

Lærere som ønsker å gjøre endringer i 

sensorregisteret for skriftlige fag dette skoleår 

må gi beskjed til Hege Mortensholm innen 

mandag 23. september 2019. Dersom noen er 

usikre på hvilke fag de står som aktive sensorer i, 

er det bare å ta kontakt med Hege for en oversikt.   

 

 

Vurder spesielt om dere kan være sensor i flere 

fag. Det er stort behov for flere sensorer, 

samtidig som sensurering kan være både 

bevisstgjørende og utviklende med tanke på 

jobben i klasserommet.  

 

Det vil bli en tilsvarende runde med oppdatering 

av sensorregisteret for muntlige fag senere i 

høst.   

 

Arve 
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