29.05.2020

FRA ELEVTJENESTEN
•

Vi vil gjerne ha med en lærer fra
yrkesfag i skolestartgruppa vår.

“VI PÅ HEIMDAL”
Det er sikkert ikke alle som drar på ferie med
det første, derfor ønsker vi velkommen til
“Vi på Heimdal” tirsdag og torsdag i uke 25
og 26, (16.,18., 23. og 25. juni). Vi holder på
fra klokka 12:00 til 16:00, oppmøte i kantina.
Chill, spill og mat. Kanskje stikker vi også ut
av huset en dag?
Følg med på Snapchat: heimdalmiljo
Arnt, Trine, Øystein, Senih, Vegard og
Annette

VIKTIG MELDING ANGÅENDE
KLAGEBEHANDLING
Klagefrist for elever på vg3 og vg4:
Lørdag 20. juni.
Klagefrist for elever på vg1 og vg2:
Mandag 22. juni.
Hurtigklagefrist: Dersom du ønsker svar på
klagen før 1. juli, må klagen leveres så fort
som mulig og være registrert hos oss senest
tirsdag 16. juni.
Avgangselever som skal søke høyere
utdanning på samordna opptak må altså
sende inn klage på standpunktkarakterer så
fort som mulig etter at karakteren er
publisert, eller innen mandag den 16/6 – 20.
Presisering fra klageinstansen:
«Selv om forskrift til opplæringsloven
fastsetter klagefristen til 10 dager etter at en
elev har mottatt melding om

standpunktkarakter, bør avgangselever klage
straks de har mottatt slik melding – og senest
innen 3 dager. Hvis klagen fremmes etter
dette, vil eleven kunne risikere at klagen blir
behandlet for sent til at en eventuell endring
av karakteren kan få konsekvenser for
opptaket».
Spesielt viktig at dere som er kontaktlærere
til elever i avgangsklassene som skal søke
høyere utdanning får denne informasjonen.
Alle elever
Mer informasjon om klage på karakterer
finnes på skolens hjemmeside:
https://web.trondelagfylke.no/heimdalvideregaende-skole/regler-ogrutiner/vurdering-og-klage-pa-vurdering/
Sissel Sandvik Holm

AVSLUTNING FOR ELEVER OG
ANSATTE
Avslutning for elever (uke 24/25):
• Klassevise avslutninger med
kontaktlærer
• Husk bokinnlevering og vasking av
skap før avslutning
• Vasking av egne skap med papir og
sprit
Avslutning for avgangselevene (uke
24/25):
Høytidelig avslutning i finstasen
• Klassevise (evt.
trinnvise/programmessige
avslutninger)
• Fordeling av rom etter egen plan
Ansatte (uke 25):
• Avdelingsvise avslutninger
• Ledes av avdelingsleder
Kommer informasjon fra hver avdelingsleder

RIKTIG GOD PINSE
Dette har helt klart vært en krevende og
annerledes vår, både for elever og ansatte.
Jeg vil jeg nok en gang få takke dere alle for
samarbeidet, og ikke minst den rausheten
dere viser.

Riktig god, og velfortjent, pinse alle
sammen.
Elisabeth

