
 
 

FRA ELEVTJENESTEN 

 

• Berit H har hatt sin siste arbeidsdag 

hos oss. Vi takker for samarbeidet og 

ønsker lykke til som avdelingsleder 

ved Åsheim barneskole! Siri tar over 

rådgivningskontoret i 

elevtjenestegangen frem til ny 

rådgiver er på plass 2.januar. 

• Studentene har sin siste praksisuke i 

elevtjenesten i uke 49.  

• Husk allmøte i elevrådet 10.desemer 

kl 1130 – 1300 i Yggdrasil. Møtet er 

for alle tillitsvalgte og vara. Økten 

avsluttes med pizza. 

• Skolen har fått en ekstra 

kontaktperson i PPT: Psykolog Linn 

Blomsø. Vi gleder oss til å 

samarbeide med henne. Se mer info 

under. 

 

 

PPT I SKOLEN 

 

Vi har nå tre kontaktpersoner i PPT. En eller 

flere av de vil være tilgjengelige for skolens 

ansatte onsdager og torsdager. De kan blant 

annet gi råd og være en drøftingspartner og 

delta på møter. De sitter tilgjengelig på 

kontoret ved inngangen til personalrommet 

og elevtjenesten (03 012). Det er også mulig 

å booke avtale på epost: 

 

Marianne Fostervoll: 

marifos@trondelagfylke.no  

Kristine Fjøsne Berge: 

kriberg@trondelagfylke.no  

Linn Blomsø: linbl@trondelagfylke.no  

 

Siri og Beate. 

 

 

 

 

 

 

ELEVUNDERSØKELSEN 

 

Gjennomføres i løpet av uke 50 og 51. 

Passord kan hentes hos din avdelingsleder i 

slutten av uke 49. 

 

Siri  

 

 

AKTIVITETS/VOLLEYBALLDAGEN 

 

Elevrådsstyret har laget påmeldingsskjema 

som er sendt til alle tillitselever. Påmelding 

av lag innen 6.des. Oppmøte kl 0800 i det 

klasserommet og med den læreren som står 

oppført på dette tidspunktet. Første kamp 

starter kl 0815. Dagen avsluttes i kantina 

etter sluttspillet. Avdelingsledere registrerer 

fraværet og sitter klar med klasselistene.  

 

Siri  

 

 

AVSLUTNINGSLUNSJ FOR ALLE 

ANSATTE  

 

Tradisjonen tro stiller kantina med lunsj for 

alle ansatte siste skoledag før jul kl 12. Meld 

fra til din avdelingsleder om du har andre 

gjøremål den dagen, eller noen preferanser 

mtp mat innen 8.desember. 

 

Siri og Patrick 

 

 

ARBEIDSPRAKSIS I KANTIA 

 

Nancy Skjetne skal ha praksis i kantina 

tirsdag, torsdag og annenhver fredag i en 

periode fremover. Ta godt imot henne! 

 

Siri og Patrick 
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NYTTÅRSFEST FOR ANSATTE 

 

Julebordkomiteen har hatt første møte og har 

besluttet at Heimdal VGS, i år som i fjor, 

arrangerer nyttårsfest i stedet for julebord. 

Dato: 17. Januar 2020 

Sted: På skolen, kantina 

 

PS: Dersom noen har lyst til å bidra, enten 

med innslag, som medlem i komiteen, holde 

tale eller noe annet, si ifra til noen i 

Elevtjenesten. 

 

Sett av datoen, dette blir artig!! 

 

 

FØRJULSKOS  

 

 

HjemJobbHjem Miljøpakka kommer for å 

spre litt glede i form av pepperkaker, 

gløgg/kaffe, reflekser m.m. torsdag den 5/12, 

kl. 07.30-08.15. Stikk innom dem i kantina 

om du har mulighet. 

Sissel 

 

 

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. Det vil bli 

analysebrett på storskjerm og premie til 

vinneren. Møt opp! 

 

Christian 
 

 

 

 

 

 

E-POST TIL EKSPEDISJONEN 

 

Ekspedisjonen har fått felles e-postadresse. 

Den nye adressen er HEI-BAS-

EKSPEDISJON@trondelagfylke.no 

Benytt denne adressen når du har behov for 

raske tilbakemeldinger. E-postadressen 

betjenes av Nina, Grete, Karina og Hege. 

 

Ekspedisjonen 

 

 

NM I ENGELSK OG 

SPRÅKKONKURRANSE 

 

I januar arrangeres både NM i engelsk og en 

internasjonal språkkonkurranse. NM i 

engelsk er en kreativ skrivekonkurranse som 

foregår på hver enkelt skole onsdag 8.1 fra 9 

til 12. En jury fra skolen plukker ut den 

beste, som har mulighet til å delta i den 

nasjonale finalen. I tillegg arrangeres det en 

kortfilmkonkurranse med samme tema. Alle 

elever, selv om de ikke har engelsk nå, kan 

delta. Det er gratis for skolen å melde seg på. 

 

International Language Competition 

arrangeres på engelsk, fransk, tysk og 

spansk, og handler om kunnskap om språk, 

historie og kulturkunnskap. Første runde vil 

foregå på nettet på vår skole en dag i uke 5. 

Dette koster 987 kroner per språk, uavhengig 

av antall elever. Begge konkurransene har 

finaler og fine premier til vinnerne. NM i 

engelsk har blant annet en reise til Oxford til 

vinneren. 

 

Interesserte lærere kan høre med sine elever 

om dette kan være aktuelt. Gi tilbakemelding 

til meg innen 5.12 hvis det er noe interesse. 

Se http://ilcompetition.com og 

http://www.nmiengelsk.no/ for mer info.  

 

Christian 
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