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TRYGT Å GÅ PÅ SKOLEN
Mange skoler i Trøndelag, og i hele landet,
har mottatt ulike typer trusler på sosiale
medier den siste tiden. Slike saker meldes
umiddelbart til politiet, som tar en vurdering
av situasjonen.
Trøndelag politidistrikt etterforsker truslene,
og vurderer om det er aktuelt med tiltak.
Politiet vurderer situasjonen som trygg, og
oppfordrer alle til å fortsette skolehverdagen
som vanlig.
Rektor

FRA ELEVTJENESTEN





“Vi på Heimdal” holder åpent
mandag og tirsdag i vinterferien,
kl.11.00-14.00
Allmøte i elevrådet torsdag
27.februar for alle tillitselever og vara
fra 11.20-13.00 i Yggdrasil. Vi
avslutter med pizza i kantina kl
13.00-13.30.
Infomøte mandag 10.februar kl
11.45- 12.15 i Bifrost i forbindelse
med bøsseaksjonen til kreftforeninga.

INNOVASJONSCAMP
Minner om at det er innovasjonscamp for alle
Vg2 klassene her på skolen torsdag den 12/3 og
fredag den 13/3. Elevene blir delt inn i grupper
på tvers av programmene. Det vil bli mer
informasjon til alle involverte lærere etter hvert.
Dette blir spennende, og vi har engasjerte
oppdragsgivere også i år.
Hilsen
Linda, Kine og Sissel

BYDELSFESTIVAL I UKE 38
I uke 38 er det bydelsfestival på Saupstad,
og her på Heimdal vgs blir det fokus på
kultur- og bærekraft hele denne uken. Vi
setter nå sammen en elevgruppe som skal
jobbe med innhold til uka. Er du en kreativ
person med mange gode forslag? Har du lyst
å være med å arrangere for eksempel
byttemarked eller redesigne klær? Da er det
bare å bli med! Oppmøte i kantina kl. 14:00
på onsdager, eller send en mail til
linna@trondelagfylke.no
Alle innspill og gode forslag mottas med
takk.
Linda og Kine
HEIMDAL DELTAR I NM I ENGELSK
8. januar deltok fire elever i skrivekonkurransen i
NM i engelsk, hvor de fikk tre timer på å skrive
en kreativ tekst med temaet «commitment». En
jury ved skolen plukket ut Charles Yvhonne
Barro fra 1STB som vinner, og han skal delta i
finalen på Jessheim videregående skole onsdag
12. februar. Samtidig ble det også arrangert en
kortfilmkonkurranse med samme tema, hvor
Fredrik Angell Erlandsen (1ELD) og Martin Schei
Nilsen (1ELC) deltok. Denne kortfilmen skal delta
i finalen, og Martin Schei Nilsen representerer
Heimdal på Jessheim videregående skole. De to
deltakerne skal ikke ha fravær 12. februar. Takk
til alle elevene som deltok. Det er første gang
Heimdal er med i NM i engelsk, og vi håper at
mange flere elever blir med neste gang!
Christian

