
 
 

 

FRA ELEVTJENESTEN 

 

• Julegrantenning mandag 2. des fra kl 

0800. 

• Allmøte i elevrådet for alle tillitsvalgte 

tirsdag 10.des kl 1130-1300. Avsluttes 

med pizza i kantina. 

• Volleyball/aktivitetsdag tirsdag 17.des. 

• Den nye rådgiveren Marianne vil være 

på plass fra 1.januar.  

• Husk skolefri for elevene fredag 29.nov! 

 

 

Halvdagsprøve for nettelever i spansk nivå III 

og tysk nivå III onsdag 27. november 

Onsdag 27. november fra kl. 09.00 – 12.00 skal 

nettelever i spansk nivå III og tysk nivå III 

gjennomføre halvdagsprøve på rom 04.007. 

Elevene skal ikke ha fravær i andre fag som de 

skulle ha hatt i dette tidsintervallet. 

Elevene det gjelder er: 

 
3STA Barrera Diego Spansk nivå III 

3STB Tome Beatriz D. Spansk nivå III 

3STA Cerimagic Alisa Tysk nivå III 

3STA Halvorsen Kasper D. Tysk nivå III 

3STA Vangstad Julius R. Tysk nivå III 

3STA Samdahl Tonje Tysk nivå III 

3STB Opland Veronica Tysk nivå III 

3STC Kristiansen Pernille Tysk nivå III 

3STC Paulsen Sunniva H. Tysk nivå III 

 

Kari 

 

 

ELEVUNDERSØKELSEN 

 

Den årlige elevundersøkelsen gjennomføres i uke 

50 og 51. Mer info kommer! 

 

Siri 

 

 

TRENINGSSAMLING 

 

I uke 48 er alle langrennsløpere og skiskyttere på 

alle trinn på idrettsfag (ca 80 elever), og 8 

idrettsfaglærere på treningssamling. Det betyr at 

noen idrettsklasser, og grupper der det er 

langrennsløpere og skiskyttere, ikke vil være 

fulltallig. Undervisningen skal likevel gå mest 

mulig som normalt. 

 

Liv Kristin 

 
 

RYDDING OG LÅSING AV 

UNDERVISNINGSAREALER  
  

Minner om at alle undervisningsarealer skal 

ryddes og låses etter at undervisningsøkta er 

ferdig. Se også etter at skjermer er slått av. 

Renhold opplever utfordringer med at stolene 

ikke er hengt opp på pultene når de skal rengjøre 

klasserommene etter endt undervisning. Dette 

medfører mye ekstraarbeid og slitasje for 

renhold. 30 stoler er mye for én renholdansatt, i 

motsetning til én stol pr elev. Rutinen for 

opphenging av stoler endres derfor til at elevene 

henger opp stolene etter hver endt arbeidsøkt. 

Endring av rutinen er tatt opp i drøftingsmøte 

med tillitsvalgte.   

  

Minner samtidig om at det ikke er tillatt å spise i 

klasserom og i auditorier.    

  
Arve 
 

 

SJAKKFINALE I BIFROST MANDAG 2.12 

 

Håvard Kattem Lunde fra 3STC skal møte 

Magnus Thorstensen fra 2IDA i sjakkfinalen i 

Bifrost mandag 2.12 kl. 11.30. Jeg oppfordrer 

kontaktlærerne til å legge klassens time til 

auditoriet akkurat den mandagen. Møt opp! 

 

Elever som oppnådde 3 poeng eller mer i 

sjakkturneringa vår er kvalifisert til å delta i 

turneringa mellom skolene i Trondheim, som 

skal foregå på Byåsen vgs. 30. januar. Elever 

som eventuelt ikke kan eller vil delta, må gi 

beskjed om dette snaret.  

 

Christian 

 

22.11.2019 


