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FRA ELEVTJENESTEN
•
•

•

•

Trine Slettahjell startet som
miljøveileder hos oss denne uka. Hun
har kontorplass i Frigg.
Russen har fått tillatelse til å spille
musikk i kantina på fredager i lunsjen en
periode, under forutsetning av at det
ikke spilles for høyt og at musikken
forblir i kantineområdet. Aksjoner og
temadager skal avtales med ledelsen på
forhånd.
Elevrådsstyret har bestemt av skolen
ikke deltar i OD i år. Forslag om at
elevrådet arrangerer en egen
solidaritetsdag i løpet av våren.
Aktivitetsdag/volleyballturnering tirsdag
17.desember

SÆRSKILT TILRETTELEGGING
EKSAMEN
Frist 1.november for å søke om særskilt
tilrettelegging. Ved spørsmål, kontakt
rådgiver. Skjemaet finnes på skolens
hjemmeside, hos kontaktlærer eller hos noen
i elevtjenesten.
Siri, Arve og Kari

HOSPITERING
I uke 45 og 46 kommer det
10.klassinger på hospitering
hos oss. Opplegg avdelingsvis.
23. Januar arrangerer skolen
“åpen dag” or avgangselevene
og deres foresatte.
Siri

FELLESMØTE UKE 43
Hovedtema på fellesmøtet for ansatte i uke
43 er beredskap. Det vil først bli felles
informasjon om temaet i Bifrost, og deretter
praktiske oppgaver i mindre arbeidsgrupper.
I forbindelse med de praktiske oppgavene
anbefales det at alle har med klær for en liten
tur utendørs. Velkommen på fellesmøte
onsdag 23. oktober kl. 13.00!
Arve

SJAKKMESTERSKAP
Vårt årlige sjakkmesterskap starter 21.10 i
lunsjen på rom 05 034. Har du har meldt deg
på, men kan likevel ikke delta? Send en
melding til chrst@trondelagfylke.no eller
98467120. Det er lov for alle å se på!
Plan for de 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

Christian

TEAMTØYET TIL HEIMDAL VGS
Minner om at fristen for å bestille Teamtøyet
til HVGS er søndag 20. oktober.
NB! Merk at stoffet i modellene Mission
W og Carbonium er byttet ut da det har
vært noe klager rundt slitasje spesielt på
disse. Men dette skal være forbedret nå.

Jens Petter

SAUPSTAD BIBLIOTEK
Biblioteket på Saupstad vil være stengt
21.oktober til 25.november på grunn av
oppussing.
Vi ønsker velkommen tilbake til et flott og
moderne bibliotek 25.november!
Trondheim folkebibliotek

