10.01.2020

VARMMAT I KANTINA
Mandag - Pølse med brød
Tirsdag - Bakt torsk med grønnsaker, potet
og smørsaus
Onsdag - Kyllingwok med ris
Torsdag - Braisert oksekjake med potet og
løk
Fredag - Pizza

FRA ELEVTJENESTEN
•

•
•

•

Mandag 13.01. kommer det en
vernepleierstudent, Marit Oddrun
Agøy Hegge, som skal være 12 uker
sammen med oss i elevtjenesten.
“Vi på Heimdal” fortsetter hver
onsdag også i 2020, fra kl 1300.
Dato for årets russerevy er satt til
lørdag 21.mars. Revysjefen vil ta en
runde i alle klasser for å rektrutere
elever til revyen.
Studieorienteringsdag torsdag 16.jan.

TUR TIL KRAKOW
3REIS drar på studietur til Krakow søndag
19. januar, med retur torsdag 23. januar.
Det gjelder disse elevene:
Bævre, Bianca
Forseth, Oliver
Graneggen, Oliver Vorseth
Hansen, Stine Sæterhaug
Ingebrigtsvoll, Janita Nilsen
Johansen, Andreas Winge
Nyrønning, Tina
Rohani, Arman
Santos, Neilsen Thor Velez
Aune, Helene
Hartweg, Tobias
Haugane, Hilde Jystad
Jabar, Amin Rastgo Jalal

3STA
3STA
3STA
3STA
3STA
3STA
3STA
3STA
3STA
3STB
3STB
3STB
3STB

Pedersen, Erik Christoffer
Værnes, Stian Brå
Ahmadi, Ali Reza
Brøndbo, Marius Jøssund
Kristensen, Henrik Berg
Maxhuni, Blend

3STB
3STB
3STC
3STC
3STC
3STC

Ingrid Hegvold Øien og Astrid Haugdahl er
med som lærere.

REGLER FOR UTTREKK TIL
EKSAMEN VÅREN 2020
Jf. Rundskriv Udir-2-2018
For å være godt forberedt til vårens eksamen,
er det greit med en gjennomgang av reglene
for uttrekk til og gjennomføring av eksamen.
Det vil som tidligere år bli gitt
eksamensinformasjon til alle klasser i
april/mai, men eksamensansvarlig ber om at
kontaktlærerne så snart som mulig tar en
gjennomgang av reglene med sine elever.
Vg3 ST
-obligatorisk skriftlig eksamen i norsk
hovedmål
I tillegg skal elevene trekkes ut til:
-skriftlig eksamen i to fag (programfag,
norsk sidemål eller fremmedspråk I+II).
Elever med fritak for vurdering med
karakter i norsk sidemål skal trekkes ut i
andre fag.
- muntlig eller muntlig-praktisk eksamen i ett
fag
Vg3 MD
-obligatorisk skriftlig eksamen i norsk
hovedmål og muntlig-praktisk eksamen i
faget Instrument, kor, samspill 2
I tillegg skal elevene trekkes ut til:
-eksamen i to fag, skriftlig, muntlig eller
muntlig-praktisk

Vg3 ID
-obligatorisk skriftlig eksamen i norsk
hovedmål
I tillegg skal elevene trekkes ut til:
-eksamen i tre fag, skriftlig, muntlig eller
muntlig-praktisk. Minst ett trekkfag skal
være innen programområde for idrettsfag.
4IDA/4IDB
Må avlegge manglende eksamener i vg3-fag
(se trekk for vg3 ID).
Vg2 ST/MD/ID
Alle elever skal trekkes ut til én eksamen,
skriftlig, muntlig eller muntlig-praktisk.
Vg1 ST
Ingen obligatoriske eksamensfag, men kan
bli trukket ut til eksamen i ett fag:
-skriftlig eksamen i engelsk eller matematikk
-muntlig eksamen i engelsk, matematikk,
samfunnsfag eller geografi
-muntlig-praktisk eksamen i naturfag
Vg1 MD
Ingen obligatoriske eksamensfag, men kan
bli trukket ut til eksamen i ett fag:
-skriftlig eksamen i engelsk eller matematikk
-muntlig eksamen i engelsk eller matematikk
-muntlig-praktisk eksamen i naturfag eller
programfag
Vg1 ID
Ingen obligatoriske eksamensfag, men kan
bli trukket ut til eksamen i ett fag:
-skriftlig eksamen i engelsk eller matematikk
-muntlig eksamen i engelsk eller matematikk
-muntlig-praktisk eksamen i naturfag eller
programfagene toppidrett/breddeidrett

2 BUA, 2 BUB, 2EEA, 2EEB, 2HEA,
2HEB, 2ITA, 2ITB, 2ITC, 2KVA
-obligatorisk praktisk tverrfaglig eksamen i
programfagene
Kan i tillegg trekkes ut til eksamen i ett
fellesfag:
-skriftlig eksamen i norsk eller engelsk
-muntlig eksamen i norsk, engelsk eller
samfunnsfag

-skriftlig eksamen i matematikk
-muntlig eksamen i matematikk
-muntlig-praktisk eksamen i naturfag

Eksamensplan vår 2020
Eksamensperioden for skriftlig eksamen er
tirsdag 19. mai til torsdag 04. juni.
Offentliggjøring av trekk er fredag 15. mai
kl. 09.00
Fellessensur for skriftlig sentralt gitt
eksamen er torsdag 18. og fredag 19. juni.
Sensurfrist for skriftlig eksamen med lokal
sensur er 19. juni.
Eksamensdatoer for skriftlig eksamen finner
dere her:
https://web.trondelagfylke.no/globalassets/bil
der/heimdalvideregaendeskole/dokumenter/e
ksamen/eksamensplan_skriftlig_sentralt_og_
lokalt_gitt_eksamen_varen_2020.pdf
I tillegg kommer lokalt gitt muntlig, muntligpraktisk og praktisk eksamen. Datoer er ikke
klare ennå.
Regler for gjennomføring av muntlig,
muntlig-praktisk og praktisk eksamen finner
dere her:
https://www.trondelagfylke.no/varetjenester/utdanning/Eksamen/eleveksamen/gj
ennomfore-eksamen/
Kari

SLUTTE I FAG
Minner om at elever som vurderer å slutte i
fag først må kontakte egen avdelingsleder
eller rådgiver. Siste frist for å slutte i fag er
satt til 17. januar. Dette på grunn av
eksamenstrekket som gjennomføres i slutten
av januar. Elever som slutter i fag etter
fristen gjør dette på eget ansvar med tanke på
å få nok obligatoriske eksamener/fag for å få
godkjent vitnemål. Det må foreligge
tungtveiende grunner for å kunne slutte i fag
etter 17. januar.
Arve

1ELA, 1ELB, 1ELC, 1ELD, 1HOA,
1HOB, 1HOC, 1HOD
Ingen obligatoriske eksamensfag, men kan
bli trukket ut til eksamen i ett fag:

PRIVATISTEKSAMEN VÅREN 2020
TROFAST BARNEHAGE
Frist for oppmelding til privatisteksamen vår
2020 er 1. februar 2020. All oppmelding til
privatisteksamen skjer via internett på:
www.privatistweb.no.
På privatistweb finner du viktig informasjon
du må lese før du melder deg opp. Nettsiden
for oppmelding er åpen fra 15. januar til 1.
februar kl. 23.59.
Eksamensavgift pr eksamen er kr 1114,- for
fag du ikke har bestått før, og kr 2231,- for
fag du har bestått med karakteren 2 eller
høyere. Avgiften betales ved oppmelding i
PrivatistWeb.

Hver onsdag og torsdag fra kl. 14 er det åpen
barnehage og møteplass i Green room. I
tillegg til å være en barnehage som det er
behov for i Trondheim sør bidrar de også til
at familier som trenger det får mat. Trofast
kan også være en arena for både språk- og
arbeidspraksis. Avtalen varer ut 2020,
dersom arealet må benyttes internt skal
leietaker varsles senest 14 dager før.

For mer informasjon om vårens
privatisteksamen:
https://www.trondelagfylke.no/privatisteksa
men

ÅPEN DAG
Torsdag 23. januar kl 17-19 har skolen
“åpent hus” for avgangselever og deres
foresatte, samt nabolaget. Det vil blant annet
bli omvisning på de ulike avdelingene,
visning av lysbilder fra skolehverdagen i
kantina, servering av kaffe og vafler i
kantina.

Toril

Siri

TRIVSELSAGENTER
Vi har inngått et samarbeid med Midt i
blinken pensjonistforening som innebærer at
to blide og imøtekommende eldre besøker
oss på tirsdager, januar er prøveperiode.
Tanken er at de skal være tilstede og noen
som elevene kan prate med om løst og fast, i
tillegg så skal de prøve å se litt på hva som
fungerer og ikke i forhold til rot og avfall.
Regner med at de blir godt mottatt. Willy og
Solfrid som var her i uke to hadde en veldig
fin dag på skolen vår.

BRUK AV SPESIALROM
Ved ønsket bruk av spesialrom utover den
fastsatte timeplan og innenfor skoledagen ber vi
om at dere henvender dere til administrasjonen.
Spesialrom er f.eks: Bifrost, Draupne,
dansesalen, green room og kantina.
Bruk av skolen utenfor skoletiden må legges i
kalender for utleie, det kan gjøres ved å
kontakte kingo@trondelagfylke.no eller
karze@trondelagfylke.no
Leie av spesialrom for ansatte koster 1 000 kr
per dato og henvendelsen sendes til
kingo@trondelagfylke.no
Ønsket leie på vegne av lag og foreninger sendes
via skolens hjemmeside.

Bilde fra venstre: Mildrid, Helge, Willy og Solfrid.

