28.02.2020

FRA ELEVTJENESTEN
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“Vi på Heimdal” arrangerer
Bezzerwizzer-turnering i kantina
onsdagene 4. og 11.mars fra kl 1315.
Påmelding på tavla som står i
kantina.
Miljøveilederne kjører i gang “Tour
de Vaffel” den 06.mars. Vi
planlegger å besøke alle avdelingene
i løpet av våren.
Minner også om tilbudet til
Boxåpner, fritidsklubben på
Saupstadsenteret. De har åpent for
alle elever fra Tiller og Heimdal vgs
hver torsdag fra kl 14-1730 fram til
påske.

HENVENDELSE OM PARKERING
Heimdal VGS har fått en henvendelse fra
beboerne i Saupstadbergan borettslag
vedrørende elever som parkerer ved/i veien
oppe ved dette boligområdet. Dette er en
smal blindvei, som ikke er lagd for hyppig
trafikk slik det har vært denne vinteren. Det
har vært flere nesten-ulykker, da bilene som
hører til borettslaget ikke kommer seg opp til
veien pga. biler som står parkert foran
innkjørselen. Dette fører også til at
brøytebilen ikke kommer seg frem.
Vi ber om forståelse for at det ikke kan
parkeres ved de ulike borettslagene i
området.
Elisabeth

INNOVASJONSCAMPEN FOR VG2
KLASSENE DEN 12. OG 13. MARS 2020
DIVERSE FRA RUSSESTYRET
Innovasjonscampen nærmer seg, og det vil
på fredag bli sendt ut en e-post med
informasjon til involverte lærere (de som har
Vg 2 torsdag og /eller fredag). I år blir det
oppstart i kantina torsdag fra kl 08.00-09.00.
Ber om forståelse for at det kan bli litt støy...

•

Dersom noen av kontaktlærerne på Vg2 vet
om elever som overhodet IKKE kan være på
samme gruppe er det fint om de gir beskjed
til Karina Zemaityte så fort som mulig.
I år brukes innovasjonsløypen til Ungt
Entreprenørskap som fremgangsmetode, vi
legger noen eksemplarer på personalrommet
som det er mulig å kikke på.
Hilsen Linda, Kine og Sissel
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Mandag 2.mars holdes et
inspirasjonsforedrag av
kreftforeninga i forbindelse med
bøsseaksjonen 10 og 11. mars. TV2
kommer i forbindelse med en
dokumentar de holder på å lage. Vi
håper på at så mange klasser som
mulig stiller opp! Gi beskjed til Siri
via kotaktlærer om din klasse
kommer. Tid: 1130-1215. Sted:
Bifrost.
Mandag 23. mars kommer
politikontakten vår Beate og skal ha
en samtale med alle avgangselever
om russetida fremover våren. Mona
blir også med. Tid og sted: Yggdrasil
kl 1130-1215.
Mandag 30.mars kommer Amnesty
med sin holdningsskapende kampanje
“nei er nei – om sex og samtykke”
Yggdrasil kl 1130-1215.
Innsamlingsaksjon 10 og 11.mars.

UNGDATA-UNDERSØKELSEN
Gjennomføres i perioden 1 – 31.mars.
Passord legges i hylla til kontaktlærer.
Svarlenke legges på Canvas. Info kommer på
epost.
Siri

SPRÅKEKSKURSJON FOR
NETTSKOLEELEVENE
Nettskoleelever i spansk nivå III og tysk nivå
III skal på ekskursjon til henholdsvis Spania
og Tyskland neste uke.
Elever som deltar er:
3STA
Barrera, Dieago Andres Silva
Cerimagic, Alisa
Halvorsen, Kasper Djahangirloo
Samdahl, Tonje
Vangstad, Julius Ramdahl
3STB
Da Silva Tome, Beatriz
Opland, Veronica
3STC
Kristiansen, Pernille Trulsen
Paulsen, Sunniva Hagen
Elevene blir borte hele uka. De skal ikke ha
fravær fra annen undervisning denne uka.
Kari

UKE 11: TEMAUKE, DEMOKRATI OG
MEDBORGERSKAP
Mandag: Planleggingsdag
Utstillingen «Aktivistene» vil henge hele
uka.
«Aktivistene» er laget av fotojournalist Iffit
Qureshi. Hun har tatt portrettbilder av 32
nordmenn med ulik bakgrunn, hudfarge,
religion, alder og kjønn, og alle har det felles
at de kjemper for en el annen sak, for
eksempel samers rettigheter, døves
rettigheter, skeive muslimer,
kjønnslemlestelse, naturvern, flyktningers
rettigheter, mangfold i kulturliv mm. Det er
store, meget gode portretter, alt ordnet slik at

de er lett i vekt, og lette å henge opp. Til alle
bildene er det egne små plakater som
presenterer personen og det de kjemper
for/mot. De aller fleste er personer jeg aldri
har hørt om, så det er ikke en utstilling om
kjendiser, men om vanlige folk som gjør en
innsats for andre.
Et innblikk i selve prosjektet kan du få ved å
se dette innslaget som ble sendt på
NRK Nyheter i forbindelse med åpningen på
Interkulturelt
Museum: https://www.youtube.com/watch?v
=7XqF1jJcGfE I tillegg anbefaler jeg
utstillingens Facebookside: https://www.facebook.com/aktivistene/
Tirsdag: Foredrag med Brattland og NNPF kl.
12.15 i Bifrost. Denne gangen har elevrådet
fått ansvar for å fordele plassene i storsalen.
”I samarbeid med Norsk Narkotikapolitiforening
- BRY DEG - SI NEI TIL NARKOTIKA presenterer
Mona og Arne Bratland sitt foredrag; ”Tør du?
Handler om hvilken risiko de unge utsetter seg
for ved å prøve eller bruke de lettest tilgjengelig
narkotiske stoffene.
I foredraget fokuserer vi på MDMA/ecstasy og
cannabisproduktene hasj og marihuana.
Narkotiske stoffer som mange unge oppfatter
som ufarlige.
I foredraget forteller vi om hva som skjedde da
vår eldste sønn døde etter å ha prøvd MDMA for
første gang.
Uten å bruke pekefinger og formaninger
formidles fakta og eksempler fra virkeligheten
knyttet til bruk av de stoffene som de unge
oppfatter som ufarlige”.

Tirsdag og onsdag: Russen sin
innsamlingsaksjon.
I dag overlever tre av fire nordmenn kreft,
men bak statistikken skjuler det seg store
forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer
med svært lav overlevelse.
Bli med å endre denne alvorlige situasjonen!
10. og 11. mars samler vi inn penger til
forskning og behandling av kreftformer som
få overlever.
Torsdag og fredag: Innovasjonscamp
(Vg2). Det kommer et eget program for disse
dagene.
Kine

