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FERIE OG AVSPASERING TIL
ANSATTE
Ferie og avspasering som er avtalt før
koronatiltakene skal du normalt avvikle som
planlagt. Siden det ikke er mulig å reise i
inn- og utland slik som før tiltakene kan
arbeidsgiver likevel være fleksibel. Det betyr
at du som ansatt kan be om å få utsette ferien
eller avspaseringen du har satt deg opp på i
mars og april. Ta kontakt med din nærmeste
leder for å avtale eventuell utsettelse. Leder
skal deretter gi beskjed til Karina på
kontoret.

Dette skjemaet brukes på alle permisjonssøknader både med og uten lønn, til studier,
overgang til annen stilling osv.
Papirversjon vil ligge i ekspedisjon.
Lisbeth

SKOLENS EKSPEDISJON

Unntaket er stilleuka i påska (uke 15).
Da skal alle som kan ta ferie eller
avspasere.

I forbindelse med at skolen er stengt er også
skolens ekspedisjon berørt. Ekspedisjon er
ikke bemannet, men det er rullering på
ansvar for sentralbord og postmottak som
koordineres fra hjemmekontor. Hvis noen
trenger hjelp fra oss på kontoret, send oss en
e-post på skolens postmottak:
postmottak.heimdalvgs@trondelagfylke.no
så kan vi koordinere og bistå etter avtale.

Info hentet fra Yammer

Kontoret

FRA ELEVTJENESTEN

HENTING AV BØKER PÅ SKOLEN I
UKE 14

Vi har laget en oversikt over sårbare elever.
En del elever kan ha behov for å treffe noen
fra elevtjenesten, for eksempel gå en tur eller
treffes for en prat utenfor skolens område. Ta
kontakt om dere har elever dere er bekymret
for, og si fra om vi kan bistå med noe.

NYTT SKJEMA FOR PERMISJON
Fylket har laget nytt skjema for
permisjonssøknader som vi skal bruke.
Skjemaet ligger på intranett under flisen
ansatt og skjema og heter «Skjema for
søknad om permisjon»:
https://tronder.sharepoint.com/sites/intranett/
ansatt/Sider/AnsattSkjema.aspx

For å begrense smitterisikoen er skolen
stengt og det ønskes færrest mulig inn i
bygget. Dersom noen må inn er det viktig at
dette avklares på forhånd. For elever som må
ta ut bøker før påske blir det mulighet til å
hente ut dette mellom kl.12.00 og 13.00
tirsdag 31. mars og torsdag 2. april. Det vil
være miljøveiledere til stede for å organisere
uttaket. Elever som ønsker å hente ut bøker
må sende mail til skolens postmottak:
postmottak.heimdalvgs@trondelagfylke.no
om dette senest dagen før.
Avdelingsleder koordiner uttak av bøker
dersom flere elever på klasser/trinn må hente
ut læremidler på bakgrunn endrede tilganger
på nettressurser.
Arve

BIBLIOTEKET INFORMERER
Biblioteket ønsker å bidra til at den digitale
undervisningen og læringen fungerer best
mulig både for lærere og elever. Trenger du
tips til digitale ressurser eller e-bøker til et
bestemt tema? Ta kontakt!
Alle henvendelser til biblioteket rettes på epost til
bibliotek.heimdal@trondelagfylke.no.
Spørsmål om læremidler, både fysiske og
digitale, besvares av Ingrid, stort sett på
tirsdager. Andre henvendelser besvares av
Carola fortløpende.
Ingrid og Carola
Nettsider og andre digitale ressurser som
kan være til hjelp i undervisningen:
- Digitale ressurser i Skoleportalen i
Sharepoint (NDLA, A-tekst,
Pressreader, ebokbib mm)
- SAM.Digital undervisning på
Yammer
- Filmrommet.no, tilgjengelig mandag
til fredag 7-18, passord sendes
lærerne hver fredag.
- ASK Studios omvendt undervisning
for mange fag, mest for ST.
Avdelingslederne har fått info om
pålogging.
- Nasjonalbiblioteket sine skolesider
Digitale lærebøker, gratis tilgjengelig:
- BrettBoka
- Unibok.no
- SmartBok
Se også forlagenes hjemmesider (lenker
lenger ned).
Til både læring og fritid:
- Trondheim folkebibliotek: Bruk
biblioteket hjemmefra
- Utvidet tilgang til
Nasjonalbibliotekets samling
- bokhylla.no
- Meieriet bibliotek i Nordland:
Karanteket Tips til diverse nettsteder
og digitale arrangement.
Nasjonalbiblioteket har nå lansert Digitalt
nasjonalt lånekort for alle som ikke har det
fra før.
Den oversikten er på ingen måte fullstendig.
Blant annet finnes det en rekke grupper på
Facebook som støtter opp om digital
undervisning.

Webinarer istedenfor kurs
Forlagene har avlyst alle
lærebokpresentasjoner i vår. Noen kjører
webinarer istedenfor og/eller gjør
vurderingseksemplarer tilgjengelig lokalt.
Sjekk forlagenes nettsider for mer
informasjon.
Fagbokforlaget
Aschehoug
Cappelen Damm
Gyldendal
Noe du lurer på? Ta kontakt med biblioteket.
Carola

DIGITAL PEDAGOGIKK
Fylket har opprettet en felles Yammergruppe
SAM.Digital undervisning med undertittel
Samhandlingsgruppe med tips og hjelp til
digital undervisning for alle lærere.
Gå til Yammergruppa
Robert

FOR ET LAG PÅ HEIMDAL
VIDEREGÅENDE SKOLE.
Norge og verden er inne i en helt ny
situasjon, hvor hver enkelt skal takle den nye
hverdagen med de ulike utfordringene det
gir. Det er sterkt å se hvordan laget på
Heimdal Videregående bretter opp armene,
samarbeider, finner løsninger og utvikler ny
kompetanse på flere områder. Sammen skal
vi få ungdommene på Heimdal Videregående
skole gjennom denne perioden med både
karaktergrunnlag og medmenneskelighet.
TAKK for en enorm innsats, og alle vi i
ledelsen synes det er fint å spille på dette
laget.
GOD HELG 😊

