03.01.2020

FRA ELEVTJENESTEN
•
•

Tusen takk til alle som bidro positivt
til aktivitetsdagen før jul!
Sosionomstudent Marte skal ha
observasjonspraksis i elevtjenesten i
uke 2.

DRAUPNE
Feilene i lydanlegget på Draupne er nå
utbedret og av-løsningen i auditoriet kan
brukes som normalt igjen.
Einar

EKSAMENSPLAN

OPPDATERING AV
SENSORREGISTERET

Eksamensplan for sentralt gitt og lokalt gitt
skriftlig eksamen våren 2020 er lagt ut på
hjemmesida under Eksamen.

Det finnes sensorregister både for sentralt
gitte eksamener, lokalt gitte eksamener og
for privatisteksamen.

Kari

Det er stort behov for flere sensorer i
forbindelse med eksamensavviklingen på
våren, så oppfordrer derfor alle som ikke
allerede er registrert som sensor til å melde
seg som sensor i ett eller flere fag.
Oppfordrer også de som allerede er registrert
som sensor om å vurdere flere fag.
Sensurering kan være både bevisstgjørende
og utviklende med tanke på jobben i
klasserommet.

BEMANNING PÅ BIBLIOTEKET
Det er fortsatt begrenset bemanning på
biblioteket. IT-tjenesten holder arealet åpent
som normalt, og kan være behjelpelig med
enkel inn- og utlån.
De første ukene vil bibliotekar være til stede
i disse tidsrommene:
Tirsdag 7.1 kl 8-15:30
Onsdag 8.1 kl 8-13
Torsdag 9.1 kl 9-14
Tirsdag 14.1 kl 8-15:30
Onsdag 15.1 kl 8-13
Torsdag 16.1 kl 9-14
Fredag 17.1 kl 9-13
Ingrid og Einar

De som ønsker å melde seg som sensor i ett
eller flere fag kan ta kontakt med Hege
Mortensholm innen fredag 10. januar 2020.
Arve

SKOLERUTA 2020-21
Skoleruta 2020-21 ligger nå på skolens
hjemmeside. Det er verdt å merke seg at det
neste skoleår blir 4 planleggingsdager for
ansatte før skolestart mandag 17. august.
Arve

NM I ENGELSK
Vår skole skal delta i NM i engelsk, med
første runde onsdag 8. januar fra 9 til 12 på
05 059. Alle elever kan delta, uavhengig om
de har engelsk eller ikke. Man kan skrive på
datamaskin, men internett er ikke tillatt
(unntatt ordbok). Man kan delta enten i en
kreativ skrivekonkurranse ELLER en
kortfilmkonkurranse. Temaet for begge
konkurranser blir oppgitt ved oppmøte på
05 059. Avtal med din faglærer om fri fra 9
til 12 hvis du har fagdag. Se
www.nmiengelsk.no for mer info. Påmelding
til chrst@trondelagfylke.no.
Christian

REGISTRERING AV VIKARTIMER
Fra 01.01.2020 blir det endring for
registrering av vikartimer. Det er laget eget
skjema som vikarene fyller ut selv, noe som
gjør at vikarene hele tiden vet hva som er
innlevert av vikartimer og kan kontrollere
opp mot lønnsslippen. Skjema for vikartimer
finnes i ekspedisjon og ved posthyllene på
personalrommet.
Vikaren fyller ut informasjon om hvem man
er vikar for, dato, klasse/gruppe, fagkode og
antall timer. Denne informasjonen må fylles
ut.
Under antall timer er det 3 ulike valg:
- Vikar (er den som stort sett brukes)
- Tilsyn/doble grupper (brukes når
grupper slås sammen)
- Annet (brukes f.eks ved
friluftstur/andre oppdrag)
Vikarskjema leveres avd.leder etter
gjennomførte vikartimer for kontroll og
attestering.
Lisbeth

