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FRA ELEVTJENESTEN 

 

• Volleyballdag/aktivitetsdag for hele 

skolen tirsdag 17.desember. 

Elevrådsstyret har laget 

påmeldingslister som blir sendt ut 

til tillitsvalgte i klassene.  

• Hybelboersamling 19.nov kl 1530. 

• Marianne Skog Nyborg starter som 

rådgiver hos oss over nyttår. Hun 

har lang erfaring som 

seniorrådgiver i seksjon 

elevtjenester og inntak. 

 

 

HØSTEKSAMEN 

 

Muntlig eksamen foregår i dag og 21. 

november. 

Eksamensperioden for skriftlig eksamen er 

fra onsdag 13. til og med onsdag 27. 

november. 

 

 

LESEDAGER I FORBINDELSE MED 

HØSTEKSAMEN  

Når høsteksamen starter, 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 

hvilke fag det gjelder ved høstens eksamen, 

ligger på skolens hjemmeside. Fag med 

eksamensformen M, MP og P varsles 48 

timer før eksamen. Ut over dette er ikke 

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 

 

 

SJAKKTURNERING PÅ HEIMDAL 

 

Vi hadde sjakkturnering fra 21. til 29. 

oktober, med totalt 36 deltakere fra fem 

linjer, og 20 deltakere i femte og siste runde. 

Tusen takk til alle som deltok, og takk til 

Terje for praktisk hjelp.  

 

Nesten en fjerdedel av de som hadde meldt 

seg på lot være å møte til første runde, uten å 

gi beskjed. Dette skaper en del unødvendig 

bry, og jeg håper at alle som melder seg på 

neste gang enten møter eller gir beskjed om 

at de ikke kan komme.  

 

Det blir sjakkturnering mellom skolene i 

Trondheim på Byåsen vgs. 30. januar, og de 

ti på lista under er med på de to lagene. Hvis 

det er noen av elevene på lista som IKKE 

kan eller vil være med, må de gi beskjed så 

snart de vet det.  

 

Etter fem runder var det tre elever som hadde 

oppnådd 4 av 5 mulige poeng, og de måtte 

derfor spille totalt seks partier til. Etter disse 

var det fortsatt likt mellom Magnus og 

Hallvard, men Magnus vant på en duell hvor 

de to løste sjakknøtter. Håvard Kattem 

Lunde fra 3STC skal derfor møte Magnus 



Thorstensen fra 2IDA i finalen i Bifrost. 

Sjakkfinalen blir mandag 2. desember kl. 

11.30, ikke 18. november som tidligere sagt. 

Alle kontaktlærere oppfordres til å sende sine 

elever for å se på!  

 

Topp ti etter fem runder 
Plass Poeng Navn 

1 4,5 Håvard Kattem Lunde 3STC 

2 4,0 (+ 3,5) Magnus Thorstensen 2IDA 

3 4,0 (+ 2,5) Hallvard Flatberg 1IDB 

4 4,0 (+ 1,0) Endre Engtrø Husby 1IDA 

5 3,5 Erik Haddon 1IDA 

6 3,0 Olve Løseth 1IDB 

7 3,0 Niclas Svardal 1IDB 

8 3,0 Komje Naing 1ELA 

9 3,0 Ole Mathias Gullvåg 2ITB 

10 3,0 Ali Ahmadi 3STC 

 

Christian 

 


