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OM ATTESTERT OG REDUSERT
FRAVÆR PÅ VITNEMÅL OG
KOMPETANSEBEVIS
Elevene kan nå søke om å få attestert eller
redusert fraværet sitt på vitnemål og
kompetansebevis. Søknadsskjema kan lastes
ned fra skolens hjemmeside (Meny/ Praktisk
informasjon/ Skjema) eller hentes i hylla
utenfor ekspedisjonskontoret. Søknaden
leveres kontaktlærer innen 29. mai.
Kontaktlærer sjekker skjemaene og forsikrer
seg om at datoer og dokumentasjon er riktig.
Skjemaene legges deretter i hylla til
avdelingsleder. Det er viktig at
kontaktlærerne orienterer elevene om
bestemmelsene, og at elevene er nøye med å
angi datoer og legge ved dokumentasjon.

mer enn tre dager, og det er bare fravær fra
og med fjerde dagen som kan strykes. Ved
dokumentert risiko for fravær etter pkt.1 på
grunn av funksjonshemming eller kronisk
sykdom, kan fravær strykes fra og med første
fraværsdag. Innenfor ramma av 10 skoledager kan elever som er medlemmer av
andre trossamfunn enn Den norske kirke,
kreve at inntil to dager fravær som er knyttet
opp mot en religiøs høytid, ikke blir ført på
vitnemålet eller kompetansebeviset.
Mer informasjon om fravær finner dere på
skolens hjemmeside under Meny / Regler og
rutiner / Fravær. Det er også lagt link/knapp
Fravær under ‘finn innhold raskt’ på toppen
av hjemmesida.
Arve

Nedenfor følger bestemmelsene for attestert
og redusert fravær.
I henhold til Forskrift til Opplæringslovens §
3-47, kan elevene kreve at årsaken til fravær
blir ført på et vedlegg til vitnemålet.
Forutsetningen er at eleven legger fram
dokumentasjon på årsaken til fraværet.
For inntil 10 skoledager (gjelder hele dager
og ikke timer) i opplæringsåret, kan elevene
kreve at fraværet ikke blir ført på vitnemålet
eller kompetansebeviset dersom det kan
dokumenteres at fraværet skyldes:
1. helse- og velferdsgrunner
2. arbeid som tillitsvalgt
3. politisk arbeid
4. hjelpearbeid
5. lovpålagt oppmøte
6. representasjon i arrangement på nasjonalt
og internasjonalt nivå
For at fravær som skyldes helsegrunner
(pkt.1) ikke skal føres på vitnemålet eller
kompetansebeviset, må eleven legge fram
legeerklæring som dokumenterer dette.
Fraværet som skyldes helsegrunner må vare

FRA ELEVTJENESTEN
•
•
•
•
•

Elevtjenesten er tilbake på skolen og
kan ta imot elever etter avtale.
Helsesykepleier Mona bistår gjerne
med råd og veiledning til elever og
ansatte med tanke på smittevern
Frigg kan brukes kun etter avtale
“Vi på Heimdal” er midlertidig stengt
Vi ønsker Annette velkommen
tilbake fra permisjon

PRIVATISTEKSAMEN
Tirsdag 19. mai skal det gjennomføres
skriftlig privatisteksamen på skolen.
Eksamen gjennomføres i sørfløya i 4. etasje
og følgende rom benyttes:
04.006, 04.007, 04.008, 04.013, 04.027,
04.029, 04.030. Lærere som etter planen skal
ha undervisning på disse rommene denne
dagen, må finne alternative løsninger.

Toalettene i det sørøstre og sørvestre hjørnet
av 4. etasje blir forbeholdt privatistene denne
dagen.
Kari

OFFENTLIGGJØRING AV
EKSAMENSTREKKET VÅRE 2020
I forbindelse med at alle eksamener for
eleverer er avlyst denne våren vil det ikke bli
noe vanlig offentliggjøring av
eksamenstrekket. Alle elever vil se eget trekk
i Everyday etter at karakterene er
offentliggjort. Avgangselever vil også se
trekket på vitnemål og kompetansebevis.

IT-TJENESTEN OG BIBLIOTEKET
Bokinnlevering
Flere har spurt om bokinnlevering. Vi jobber
med saken. Dette vet vi så langt: Det blir
ikke drop-in i år.
Innleveringsperiode blir fra 2. til 12. juni.
Det blir klassevis innlevering. Tidligere
innlevering kan avtales. Kontaktlærer må
avtale tidspunkt med biblioteket.
Kontaktlærer eller annen lærer må være
tilstede under innleveringen.
Mer informasjon kommer så snart vi vet hvor
og hvordan innleveringen skal foregå.
Biblioteket

Minner om at alle får fullverdig vitnemål
selv om eksamen denne våren er avlyst. På
vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst.
Dette har ikke konsekvenser for inntak til
høyere utdanning.
Arve

IT OG BIBLIOTEKET
Vi er tilbake på jobb og ser fram til å kunne
hjelpe dere også her på huset.
IT-tjenesten er betjent mandag til fredag kl.
08.00 – 15.30, onsdag til kl 13:00.
Biblioteket er betjent mandag, onsdag og
torsdag kl. 09.00 – 13.00 og tirsdag kl. 08.00
– 15.30.
Elevene og ansatte må henvende seg i luka til
høyre for inngangen til biblioteket for å
låne/levere/få hjelp.
Vi holder IT/bibliotekarealet stengt, men
lærere kan avtale bruk for små grupper
(maks fem personer) som da skal sitte ved
arbeidsplassene(langbordet).
Hvis du skal låne bøker eller filmer, kan du
gjerne gå inn på websøk og se om vi har
tittelen du ønsker å låne. Send bestilling til
bibliotek.heimdal@trondelagfylke.no. Du får
e-post når tittelen er klar til henting.
Har du spørsmål. Så er det bare å ta kontakt
med oss.
IT: e-post: ikt-hjelp@trondelagfylke.no,
telefon: 74 17 44 30
Biblioteket:
bibliotek.heimdal@trondelagfylke.no

OPPLÆRINGSTILBUD HEIMDAL VGS
2020/21 - VEDTAK
Hovedutvalg for utdanning har vedtatt
følgende justeringer i opplæringstilbudet ved
Heimdal vgs for neste skoleår:
➢ Det opprettes en ekstra klasse på Vg1
studiespesialisering.
➢ Heimdal vgs vil samarbeide med
Tiller vgs om innføringstilbud og
MinoUng. Tiller vgs får ansvaret for
innføringstilbudet, Heimdal vgs får
ansvaret for MinoUng (GS).
➢ Det opprettes en klasse på Vg1
Informasjonsteknologi og
medieproduksjon (ITM) ved Tiller
vgs. Heimdal vgs. vil samarbeide
med Tiller om gjennomføringen av
opplæringen på dette tilbudet.
➢ Det skjer ingen andre vesentlige
endringer, men det kan være aktuelt å
justere kapasiteten noe på enkelte
utdanningsprogram/programområder.
Dette skjer i dialog med skolen
Elisabeth

