27.09.2019

FRA ELEVTJENESTEN
Elevrådsstyret er valgt:
• Leder: Oskar Gåsø
• Nestleder: Maria Eriksen Storrø
• Sekretær: Andrea Wallenius Hesjeli
• Mediekonsulent: Maiken Elgåen
• Styremedlemmer: Bshara Noreen
(ST), Hanne Rofstad (ID), Martine T
Karlsen (HO), Shah Nawab (GS),
Jenny Nordaune (MDD), Erik H
Eggen (EL/IKT)
Leder og nestleder deltar på fylkessamling
mandag og tirsdag i neste uke.
•

Husk møte mellom vg1-klassene, EO
og elevombudet, samt skolering av
hele elevrådet (tillitsvalgte i alle
klasser samt vara). Foregår i Bifrost.
VG1 kl 1215. Skoleringa starter kl
1300.

HOSPPITERING

hos oss og på Tiller. Det er til sammen 1200
elever som skal innom Heimdal vgs i løpet
av disse to dagene. De kommer i puljer på
ca. 150.
Berit H. og Berit S.
INFORMASJONSMØTE OM PARKERING
Mandag 30. 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.11.25 i Draupne.
Velkommen!
Arve

BOKFJES-konkurranse
Vi takker for alle flotte bidrag til årets
bokfjeskonkurranse.
Vi gratulerer Anja, Hannah, Nils og Sindre
frå 1IDA som stakk av med sigeren med
dette bilete:

10.klassinger kommer på hospitering hos oss
i uke 45 og 46. Hver avdeling setter opp egne
dager.

KARRIEREDAGER FOR 10.TRINN
Onsdag 2. og torsdag 3.oktober får Heimdal
og Tiller vgs besøk av elever fra 10.trinn,
som skal få informasjon om fire yrkesfaglige
utdanningsprogram. Hos oss skal det nye
utdanningsprogrammet
«informasjonsteknologi og media» og
elektrofag presenteres, på Tiller (gamle
Heimdal) er det byggfag og salg og service
som skal presenteres. Tiller er vertsskole og
deres elever på service og samferdsel vil
guide våre framtidige elever rundt både her

Fram til haustferien utstillar vi alle bilete i
kantina.
Jurymedlemmene
Einar, Kine, Ingrid og Carola

Trenger du litt avkobling fra skolearbeidet?
Hjelp oss med å legge brikkene på plass i
puzzlespillet som vi har på biblioteket.

Velkommen!
Damene på biblioteket

BESTILLING AV ROM
WebUntis skal ikke brukes til bestilling av rom.
Foreløpig skal alt av rombestilling gjøres via
ekspedisjonen. Det vil være mulig for alle å
bestille møterom og grupperom etterhvert! Mer
info kommer.
Kontoret

