20.09.2019

5-8 t: Dialogmøte mellom HO og Midt i blinken.
FRA ELEVTJENESTEN
•

Årets første elevrådsstyremøte avholdes
på mandag i lunsjen på elevrådsrommet.
Vi skal velge leder og nestleder.

KULTUR- OG BÆREKRAFTSUKA uke nr.
39
Mandag 23/9
Langfri: Foredrag i Yggdrasil med Grønnæss og
Pedersen fra NTNU.
Tema: Psykisk helse.
Hva er normalt og hva skjer med hjernen i
ungdomsårene er noen spørsmål som du får svar
på.

Kl. 17. 00 Kunstsafari, oppmøte ved «Korall» i
2. etg.
Kl. 18.00 Fargespill (Kammermusikkfestivalen)
Fredag 27/9
Kunstsafari fra kl. 11.45, oppmøte ved «Korall» i
2. etg.
Kåring av vinneren i bokfjeskonkurransen
Kl. 17. 00 Kunstsafari, oppmøte ved «Korall» i
2. etg.
Kl. 18.00 Fargespill (Kammermusikkfestivalen)

NYTT FRÅ BIBLIOTEKET
Tirsdag 24/9
3. og 4. time: åpent på GS
Påmelding til avdelingen.
Langfri: Foredrag i Yggdrasil med FNsambandet og Ungt entreprenørskap.
Tema: Bærekraft og sosiale forretningsmodeller.
5.-8. time: åpent på GS.
Påmelding til avdelingen.
Ettermiddag: Utekino, vi viser «IDOL» i
samarbeid med Kosmorama!
Minikonsert med Tenuoto kl. 19.30. Filmen
starter kl. 20.
Førstemann til mølla!
Onsdag 25/9
Generalprøve fargespill fra kl. 10. Påmelding til
kingo@trondelagfylke.no innen 19.09.
Langfri: «En smak av verden», en mini
matfestival i kantina.
kl. 13-16: VI- på Heimdal.
Prøv E-sport sammen Bitfix Gaming.
Torsdag 26/9
Kunstsafari fra kl. 11.45, oppmøte ved «Korall» i
2. etg.

BOKFJES-konkurranse -premieutdeling 27.9.
Takk til alle elever som har sendt inn bilete til
bokfjeskonkurransen. Vi saknar bilete frå nokre
grupper. Kom gjerne innom biblioteket for å
sjekke at bilete frå gruppa di har komme med i
konkurransen. Juryen har møte torsdag 26.
september.
Vinnaren blir annonsert i lunsjen 27.9. 2019.
Da vil vi også henge opp alle bidrag i kantina.
Velkommen innom!
Damene på biblioteket

INFORMASJONSMØTE OM PARKERING
Torsdag 26. september kommer Trondheim
Parkering for å informere om app mm.i
forbindelse med parkeringsordningen i
parkeringskjelleren. Det blir i den forbindelse
møte for ansatte kl.11.30 i Yggdrasil.
Velkommen!
Arve

