
 
 

SJAKKMESTERSKAP 

 

Vårt årlige sjakkmesterskap starter 24.10 i 

lunsjen på rom 05 034. Du melder deg på 

ved å sende en e-post med fullt navn og 

klasse til chrst@trondelagfylke.no eller 

sende en melding med det samme til 

98467120. Vi oppfordrer særlig jenter til å 

melde seg på. Husk å gi beskjed hvis du må 

trekke deg. Påmeldingsfrist er torsdag 17. 

oktober. 

 

Plan for de fem første rundene på rom 05 

034: 

• Første runde: mandag 21. oktober 

kl. 11.25  

• Andre runde: tirsdag 22. oktober kl. 

11.25  

• Tredje runde: torsdag 24. oktober 

kl. 11.25 

 

De beste fra de første tre rundene går 

videre til fjerde og femte runde. 

 

• Fjerde runde: mandag 28. oktober 

kl. 11.25 

• Femte runde: tirsdag 29. oktober kl. 

11.25 

• Finale: mandag 18. november kl. 

11.30 i Bifrost 

 

Øv deg gjerne ved å spille sjakk på 

biblioteket, Vi på Heimdal eller på 

mobil/data. Det er også lov å komme for å se 

på! 

 

Christian 

 

 

 

 

 

 

 

 

HØSTEKSAMEN 

 

Eksamensplanen for skriftlig eksamen høsten 

2019 er nå lagt ut på hjemmesida. Der ligger 

også lenke til eksamensreglementet. 

Eksamensperioden for skriftlig eksamen er 

fra onsdag 13. til og med onsdag 27. 

november. 

Offentliggjøring av trekk er onsdag 6. 

november kl. 09.00. 

 

Kari 

 

 

NY RUTETID FRA AtB PÅ LINJE 23 

FRA KLÆBU  

 

Fra mandag 14. oktober har AtB satt opp ny 

rutetid for linje 23 med avgang fra Klæbu 

sentrum   

kl. 06.55. 

Se informasjon på AtB Ruteplanlegger og 

ruter på www.atb.no 

 

Ekspedisjonen 

 

 

LESEDAGER I FORBINDELSE MED 

HØSTEKSAMEN  

Eksamensperioden for ny, utsatt og særskilt 

eksamen starter i midten av november. Da 

kommer spørsmål om såkalte «lesedager» i 

forbindelse med eksamen opp. Begrepet 

«lesedager» benyttes ikke i forskrift til 

opplæringsloven, og dette er ikke dager 

elevene har krav på. Det er eksamensformen 

i de respektive fagene som i utgangspunktet 

sier noe om eventuelle forberedelsesdager til 

eksamen. I noen fag med skriftlig sentralt gitt 

eksamen er det en obligatorisk 

forberedelsesdag. Oversikt over disse fagene 

finnes i eksamensplanen til Udir. Fag med 

eksamensformen M, MP og P varsles 48 

timer før eksamen. Ut over dette er ikke 
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skolene forpliktet til å gi elevene lesedager. 

Tid som går med til eksamensrelatert arbeid 

er jamfør forskrift til opplæringsloven § 1-4. 

imidlertid definert som opplæring, For å 

legge til rette for eksamensforberedelser har 

skolen derfor i flere år hatt en praksis med at 

elevene får en lesedag i forkant av skriftlige 

eleveksamener uten obligatorisk 

forberedelsedel. Denne ordningen 

videreføres også høsten 2019. Når det gjelder 

privatister har de ifølge privatistreglementet i 

TRFK ikke rett til lesedager. Eksamen for 

elever som har avtale om å ta fremmedspråk 

i fag det ikke gis opplæring i som privatist, 

behandles i denne sammenhengen som 

eleveksamen.  

Arve 

 

 

KLASSEMILJØUNDERSØKELSEN 

H2019 

 

I uke 42 og 43 er det tid for 

klassemiljøundersøkelsen for skoleåret 

2019/2020. For å samle data bruker vi i år 

programmet Forms, som er et program i 

Office 365. Kontaktlærere vil om kort tid 

motta en mail med link til et skjema for hver 

sin klasse. Kontaktlærer videresender denne 

linken til elevene i klassen. Bruk gjerne 

klassens time til å gjennomfør 

undersøkelsen. Undersøkelsen er anonym.  

 

Ketil 


