
 
 

MENY I KANTINA UKE 4 

 

Mandag - Vårruller med ris 

Tirsdag - Bakt torsk med grønnsaker 

Onsdag - Kyllingklubber med stekt potet 

Torsdag - Kjøttboller i tomatsaus 

Fredag - Pizza 

 

 

FRA ELEVTJENESTEN 

 

• Åpen kveld fra 17-19 torsdag 23. 

Januar  Reiselivs elever stiller som 

guider. Det vil bli omvisning på skolen 

og de ulike avdelingene. Elevtjenesten 

vil ha stand i kantina. Det vil bli vist 

lysbilder i kantina og servering av kaffe 

og vafler. 

• “Vi på Heimdal” har fått tilført 

kulturmidler fra Trondheim kommune. 

Det betyr at det flotte tilbudet fortsetter 

frem til sommeren med god mat og 

forskjellige spennende aktiviteter.  

 

 

FORELDREMØTE VG1 ST, ID OG MD  

Minner om foreldremøte for VG1 ST, ID og MD 

tirsdag 21. januar kl. 18.30. Hovedtema for møtet 

er valg av programfag skoleåret 2020-21.  

Program: 

Kl. 18.30: klassevis orientering om fagvalg. 

Kl. 19.15: møte med elevens faglærere etter 

avtale. 

Kl. 19.15: informasjon om programfag i skolens 

kantine. 

Arve  

 

 

 

 

 

 

 

 

UTLEIE-KALENDER 

 

Kalenderen som viser når leibare rom er opptatt 

er nå tilgjengelig for alle å lese. 

 

Adressen til utleiekalenderen er: 

https://tronder.sharepoint.com/sites/felles-
hei/Lists/HEIUtleie/calendar.aspx 
 
Når man har kalenderen åpen kan man legge den 

inn i Outlook ved å klikke på arkfanene 

«KALENDER» og så «Koble til Outlook». 

Deretter må man klikke «Ja» i noen 

vinduer/bokser som dukker opp. Når man har 

gjort dette en gang vil HEI-Utleie bli liggende i 

kalendre i Outlook, sortert under «Andre 

kalendere». 

 
  

 

 

 

UNGDOMS OL I SVEITS 

 
 

Vi gratulerer elever som representerer Norge i 

Ungdoms OL i Lausanne, Sveits: 

1. Klasse: Johan Fredriksen Orset 

(Kombinert) 

2. Klasse: Iver Olaussen (Hopp) 

                       Gyda Westvold Hansen 

(Kombinert) 

                       Daniela Dejori (Kombinert) 

Marte 
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GODE IDRETTSPRESTASJONER 

 

NM sprint i langrenn: 

Gratulerer med medalje i langrennssprinten til 

• Henrik Kvennås, ID, tok bronsemedalje i 

sprint NM 

• August Falkanger, 2ID, tok også 

bronsemedalje i sprint NM 

  

 Norgescup: 

• Preben Horven, 2id, seier på klassisk 

10.km 

I tillegg hevdet flere seg høyt oppe på 

resultatlistene. Fem jenter og ni gutter oppnådde 

topp 12 plasseringer. 

 

Uttak til Nordisk juniorlandslagskamp i Falun: 

• Henrik Kvennås, 1ID 

• Frida Haugskott og Preben Horven, 2ID 

 

Marte 

 

 

PARKERING 

 

Skolen har mottatt beskjed fra Kolstad kirke om 

at deres parkeringsplass blir benyttet av skolens 

elever. Kirkas parkeringsplass er kun ment for 

besøkende i kirka. Når parkeringsplassen blir 

benyttet av andre, skaper dette kaos når kirka har 

arrangement, som for eksempel begravelse.  

Vi ber kontaktlærerne informere sine elever om 

at det er parkering forbudt på kirkas 

parkeringsplass. Vi minner også om at 

Husebybadets parkeringplass kun er for deres 

badegjester.  

 

Ekspedisjonskontoret 

 

 

NM-FINALIST KÅRET 

 

Onsdag 8. januar deltok Heimdal for første gang 

i NM i engelsk, som er en kreativ 

skrivekonkurranse og en kortfilmkonkurranse. 

Årets tema var «commitment», og elevene fikk i 

oppdrag å skrive en kreativ tekst i løpet av tre 

timer, eller lage en kortfilm med dette temaet. To 

elever lagde kortfilm, men det er foreløpig ikke 

klart om denne kvalifiserer til å delta i finalen. 

En jury av engelsklærere ved skolen har 

imidlertid kåret teksten fra Charles Yuhonne 

Barro i 1STB til lokal vinner. Han kommer til å 

delta i finalen i februar. Vi gratulerer! 

 

Christian 

 

 

 

KARAKTERER FOR 1. HALVÅR 

 

Karakterer for 1.halvår er nå publisert på 

Everyday.  

 

1. Gå inn på Everyday via Skoleportalen eller 

lenka på Canvas 

2. Velg Fag og karakter 

3. Velg Høsthalvår 2019 

 
 

Om du ikke finner karakterene dine må du gi 

beskjed til din kontaktlærer. 

 

Berit  

 

 

TIRSDAG 21. JANUAR. 2020 

 

 
NORR - Da gudene breaket (Absence ) 

12.00-12.50 

BIFROST 

2IDA (Ann Heidi), 2IDB (Jens Petter), 2MDA 

(Christian), 3IDA (Vibeke), 3IDB (Solveig), 

3MDA (Siri), 3STA (Kjersti), 3STC (Marie), 

4IDA (Hilde) og 4IDB (Jahn Oskar) 

 

Solveig 

 

 

BEMANNING PÅ BIBLIOTEKET I UKE 4 

 

- Mandag 20. januar: ubetjent 

- Tirsdager 21. januar: kl. 08.00 – 15.30  

- Onsdag 22. januar: kl. 09.00 – 14.00 

- Torsdag 23. januar: kl. 09.00-14.00 

- Fredag 24. januar: kl. 09.00 – 13.00  

 

Ingrid 
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