
 
 

 

FRILUFTSTUR VG3 IDRETT 

 

Vg3 idrett utsetter friluftsturen til Tronnheimen i 

uke 35 og det vil bli vanlig undervisning for 

disse elevene. 

Vi kommer tilbake til når denne turen vil bli 

gjennomført på et senere tidspunkt.  

 

 

FRA ELEVTJENESTEN 

 

• Vi ønsker velkommen til ny medarbeider 

Lisbeth Larsen Aasen 

• Sosionomstudent Stine Blakstad skal 

være i praksis hos oss frem til jul 

• Vi har fått klarsignal til å starte opp “Vi 

på Heimdal” i neste uke       

• Nå kan elevene enkelt bestille time hos 

elevtjenesten og helsesykepleier via 

https://elevhjelpa.no. For å sende SMS til 

en ved skolens elevtjeneste må dette 

nettstedet lastes ned på mobilen. Men 

fortsatt mulighet for “drop in”.  

 

 

ELEVRÅD 

 

Vi fortsetter med avdelingsvise elevrådsmøter. 

Navn på tillitselever sendes til avdelingsleder 

innen 31.august. Hvert utdanningsprogram 

velger sin leder som blir medlem av styret. Da 

sikrer vi at alle utdanningsprogram blir 

representert i styret. Det avholdes ca to allmøter i 

halvåret med alle tillitsvalgte.  

 

Siri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAUKER 

 

Snart er det tid for årets første temauke her på 

skolen. På Heimdal vgs. har vi tre temauker hvor 

mange jobber med ukas tema i fagene, men er 

også en ramme for fellesskapende aktivitet på 

tvers av avdelinger.  

 

De tre ukene er en del av skolens årsplan: 

Uke 38 Kultur og bærekraftig utvikling 

Uke 42 Folkehelse og livsmestring  

Uke 10 Demokrati og medborgerskap 

 

Saupstad Kolstad innovasjonshub har begynt å 

jobbe med MIME bærekraftfestival som en del 

av denne uka og vi håper skal leve videre og 

utvikles over tid. MIME er hentet fra vår norrøne 

historie og var et klokt hode som voktet 

kunnskapens brønn. Elever og ansatte som 

ønsker å delta i utviklingen av festivalen 

oppfordres til å ta kontakt med Linda Næss via e-

post linna@trondelagfylke.no. 

 

Heimdal har 180 kunstverk, men ingen synlige 

elevprodukter. Vi ønsker derfor at elevene skal 

utforme det neste store kunstverket som har 

arbeidstittel «fellesskap». Vi planlegger derfor 

verksted i uke 42, men prosessen begynner i uke 

38. Det ferdige produktet skal henge i kantina. 

Kai Arne Leimbrock og Solveig Rosenvinge er 

fagansvarlige for prosjektet og vil veilede 

elevene som ønsker å delta i kunstgruppa. I 

forbindelse med dette prosjektet har vi to ønsker: 

- Informer om prosjektet og tips elever 

som liker og tegne/male. Alle som 

ønsker får delta og vi har et sterkt ønske 

om at alle avdelingen skal være 

representert.  

- Undertegnede tar også mot vannbaserte 

malingrester i alle regnbuens farger. 

 

Når vi i uke 38 setter fokus på kultur og 

bærekraftig utvikling så gjør vi det sammen med 

hele bydelen, denne uka er det også 

bydelsfestival med samme tittel. Årets tema i 

bydelen er å dele. Bydelsfestivalen er tonet 

betydelig ned på grunn av korona pandemien. 
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Et koranavennlig program for uke 38 og Heimdal 

vgs er under utarbeiding, men det er fremdeles 

mulig å komme med ønsker og innspill.  

 

Hilsen Kine, samfunnskontakt.  

 

 

STATSRÅDBESØK 

Skolen får tirsdag 25.august storfint besøk av 

utdannings- og integreringsminister Guri Melby. 

Hun ønsker å snakke med et utvalg elever og 

lærere om ulike tema. 

 

Elisabeth, rektor 

 

 

SMITTEVERN 

 

Minner alle om de tre grunnpilarene i forbindelse 

med smittevern. 

 

1. Syke personer skal ikke være på skolen 

2. God hygiene 

3. Redusert kontakt mellom personer 

 

Skal vi klare å bremse spredningen av smitte er 

det viktig at alle på skolen følger rådene som gis 

om smittevern. Vi opplever at mange er flinke og 

tar nødvendige hensyn, men ser samtidig at det er 

en utfordring å holde stor nok avstand i 

fellesarealene. Rådene som gis om avstand i 

smittevernveilederen er klare. Det skal være 

minimum en meters avstand utenfor 

klasserommet, men kan være mindre enn en 

meter inne i rommet. Forskjellen kan sikkert 

være vanskelig å forstå, men regelen i 

klasserommet er et unntak fra den generelle  

regelen om en meters avstand i samfunnet. 

Helsemyndighetene forklarer forskjellene på 

avstand inni og utenfor klasserommet med 

antallet vi har tett kontakt med. Med tanke på 

smittespredning er det betydelig forskjell på å ha 

tettere kontakt med 30 medelever enn med 950. 

Husk også vask av hendene når dere kommer på 

skolen og i løpet av skoledagen. 

 

Arve       

 

 

NY EKSAMENSANSVARLIG VED 

SKOLEN  

Kari Langdahl Andresen har fra skolestart 2020 

tatt over som ansvarlig for eksamen ved skolen.        

Arve 

 

 

 

 

LEDERMØTER SKOLEÅRET 2020-21 

Ledergruppas ukentlige møter vil dette skoleåret 

bli gjennomført på mandager etter lunsj.  

 

 

Arve 

 

 

KOMPETANSEFORHANDLINGER, HTA 

4.2.4 

 

Har du gjennomført relevant etter-/ 

videreutdanning og avlagt eksamen våren 2020? 

 

Eksamen avlagt på våren må dokumenteres og 

lønnskrav fremmes ditt forbund innen 01.09. 

Er du ikke organisert leveres dokumentasjon og 

lønnskrav direkte til rektor. 

• Virkningstidspunkt for eksamen avlagt 

på våren: 01.08. 

Ved nyansettelser vurderes den totale 

kompetansen etter gjeldende kriterier.  

Eldre vitnemål vil ikke kunne bli vurdert senere 

da det etter tilsetting kun vil være ny kompetanse 

som kommer inn under HTA 4.2.4. 

 

De faglige kravene til stillingen må være oppfylt 

før krav om kompetanselønn. 

 

Spørsmål vedrørende søknad om 

kompetanselønn rettes til ditt forbund, rektor evt 

lønnsansvarlig. 

 

Lisbeth, kontorleder 

 


