24.01.2020

FRA ELEVTJENESTEN
•

Tusen takk til alle som stilte opp på
åpen dag og profilerte skolen på en
god måte!

•

Avgangselevene på ID, MU og ST
skal på utdanningsmessa i Trondheim
Spektrum fredag 31.01. Det blir satt
opp busser som kjører fra skolen
kl.09.10 - med retur kl.11.30. Det
betyr at det blir vanlig undervisning i
1.time og etter lunsj denne fredagen.
Rådgiverne vil i løpet av neste uke gå
rundt i de aktuelle klassene for å gi
nærmere informasjon.

✓ MAT1011 Matematikk 1P
✓ MAT1013 Matematikk 1T
✓ REA3024 Matematikk R2
✓ REA3028 Matematikk S2
Elever som har ett av disse fagene, kan bli
trukket ut til skriftlig eksamen denne dagen.
Det er oppmøteplikt på eksamen, selv om
den faller på en fridag.
Kari

BEMANNING PÅ BIBLIOTEKET I
UKE 5 OG 6
Mandag: kl. 09.00 – 12.00
Tirsdag: kl. 08.00 – 15.30
Onsdag: kl. 09.00 – 12.00
Torsdag kl. 09.00 – 14.00
Fredag kl. 09.00-13.00

MENY I KANTINA UKE 5
Ingrid
Mandag - Calzone
Tirsdag - Bakt torsk med rotgrønnsaker,
hvitvinssaus og potetpurè
Onsdag - Kylling curry med ris
Torsdag - Braisert oksekjake
Fredag - Pizza

TORSDAG 30. JANUAR. 2020

LUNSJ I KANTINA
Fra og med mandag 27. januar vil lunsjen bli
priset etter vekt. Den vil koste 12 kr per hg
Patrick

SKOLERUTA FREDAG 22. MAI
I skoleruta for inneværende skoleår er fredag
22. mai fridag. Dette er dagen etter Kristi
himmelfartsdag. I eksamensplanen for
skriftlig eksamen, som er fastsatt av
Utdanningsdirektoratet, er eksamen i
følgende fag lagt til fredag 22. mai:

•
•
•

Propaganda på tur
Varighet: 90 min
Torsdag 30. januar. 2020

Tidspunkt og deltakere:
3STA, Edel Beate og 3STB, Geir Vikan.
Solveig

AVSLUTNING FOR
AVGANGSELEVER
Det blir høytidelig avslutning for skolens
avgangselever på ettermiddag/kveld fredag
12. juni. Avslutningen varer ca. 1 time. Mer
informasjon kommer når arrangementet
nærmer seg.
Arve

FRAVÆR I LEDELSEN
Neste uke setter rektor og assisterende rektor
seg på skolebenken igjen. Vi skal studere
Juss for skoleledere det neste halve året, og
blir i den forbindelse borte mandag, tirsdag
og onsdag.
Stedfortredende rektorer disse dagene er:
Mandag 27.01. Henning Tveit,
avd. leder ST-REA
Tirsdag 28.01. Tor Bitustøyl,
avd. leder ST-SSØ
Onsdag 29.02. Solvor Åsebø,
avd. leder GS
Elisabeth

PROSEDYREKONKURRANSE
Mandag 27.01 blir det prosedyrekonkurranse
i Yggdrasil. KVT, Byåsen og Heimdal
konkurrerer i å føre en rettssak.
Vi får besøk av erfarne advokater som skal
være dommere. Elever og lærere på Heimdal
er hjertelig velkommen til å komme å se på.
Ber da om at man fortrinnsvis kommer i
pausene mellom prosedyrene, eller kommer
stille inn fra 5. etg.
Tidsplanen er som følger:
09:00 – 09:15 Start og introduksjon
09:15 – 10:00 KVT har prosedyre
10 min pause
10:15 – 11:00 Byåsen Videregående
10 min pause
11:15 – 12:00 Heimdal Videregående
Lunsj
13:00: Dommerne kommer med sine
kommentarer til sakene og deler ut priser.
Erik K.

SJAKKMESTERSKAP PÅ BYÅSEN
Heimdal deltar i det årlige
sjakkemesterskapet mellom skolene på
Byåsen videregående skole torsdag 30.
januar. Følgende elever skal delta, og skal ha
ikke-tellende fravær:
Heimdal 1
Håvard Kattem Lunde
Hallvard Flatberg
Endre Engtrø Husby
Erik Haddon
Sondre Bjørgen Nilsen
Heimdal 2
Olve Løseth
Niclas Svardal
Komje Naing
Ali Ahmadi
Jostein Mauseth Rø

