
 
 

 

 

 

VARMMAT I KANTINA UKE 38 

 

Mandag: Calzone  

Tirsdag: Torsk med bacon, gulrotstuing og 

kokt potet 

Onsdag: Blomkålsuppe 

Torsdag: Vegetarlasange 

Fredag: Pizza 

 

 

FRA ELEVTJENESTEN 

 

 

• Vi setter i gang et “engelskboost”- 

kurs i neste uke. Kurset er lagt opp 

for elever som synes engelsk er 

vanskelig, og som har behov for å 

øve på grunnleggende ferdigheter. 

Timene legges til onsdager fra kl 

13.  Det vil bli matservering. Gi 

beskjed om aktuelle elever til Siri 

Riksheim eller Terje Hellem 

Hansen. 

• Kartleggingsprøver i norsk, engelsk 

og matematikk gjennomføres i vg1 

klassene innen høstferien.  

• Minoritetsspråklige elever inntatt 

med MS/MN-kode kartlegges med 

Migranorsk fra og med neste uke. 

• Russen har fått lov til å spille 

musikk i kantina innenfor gitte 

rammer, og under forutsetning av at 

de samarbeider med 

skolemiljøutvalget, elevtjenesten og 

ledelsen.  

• Det vil bli et tilbud med rolige 

aktiviteter på Frigg i lunsjen på 

fredager for de som ikke vil være i 

kantina.  

• PPT er tilgjengelig på skolen hver 

torsdag. De sitter på kontoret ved 

inngangen til personalrommet.  

 

ELEVRÅD 

• Det arrangeres avdelingsvise 

elevrådsmøter i disse dager. Hver 

avdeling velger sin 

leder/styremedlem. Det vil bli 

avholdt styremøte straks alle 

styremedlemmene er valgt. Det skal 

velges ny elevrådsleder og 

nestleder. 

 

 

UNDERVISNINGSROM 

 

Husk å organisere spriting av bord og 

stoler før undervisningsrom forlates. Etter 

siste undervisningsøkt, skal også bord og 

stoler sprites – i tillegg skal stolene henges 

opp på pultene. Er dere i tvil om tidspunkt 

for siste undervisningsøkt i rommet, finnes 

oversikt i Everyday/WebUntis. 

 

Arve  
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FORELDREMØTER   

  

Med begrunnelse i smittevern fordeles foreldremøtene denne høsten over en lengre periode. 

Følgende møter gjennomføres i uke 38.   

   

Dato Klokkeslett Avdeling Sted 

Mandag 14/9 Kl. 18.00 

Kl. 19.00 

2IDB 

2IDA 

Yggdrasil 

Yggdrasil 

Tirsdag 15/9 Kl. 18.00 

Kl. 19.00 

1IDA 

1IDB 

Yggdrasil 

Yggdrasil 

Onsdag 16/9 Kl. 18.30 – 20.00 

Kl. 18.00 – 20.00 

2BUA/BUB  

2HEA/HEB 

Yggdrasil 

Bifrost 

Torsdag 17/9 Kl. 18.00 

 

 

Kl.19.00 

1STA 

1STB  

 

1STC 

1STD 

Bifrost 

Yggdrasil 

 

Bifrost 

Yggdrasil 

 

Arve  
 
 
 

FAG- OG TIMEFORDELINGSSJEMA 

  

Fag- og timefordelingsskjema er ferdig og 

blir lagt i posthyllene så snart leder har 

signert. For noen kan det være litt avvik på 

stillingsprosentene på lønnsslippen og det 

som står i fag- og timefordelingsskjema. 

Årsaken er at endringene ikke er registrert 

på lønn ennå, men vil bli justert på lønn i 

oktober. 

 

Lisbeth 

 

 

  FRA REMA 1000 SAUPSTAD 

  

Rema 1000 Saupstad ber alle elever som 

handler på butikken i langfriminuttet om å 

holde avstand, trekke ut av lokalet når man 

har handlet og ikke oppholde seg i 

butikken hvis man ikke skal ha noe. Dette 

av hensyn til andre kunder. Dersom 

ovennevnte ikke overholdes ser Rema 

1000 seg nødt til å nekte elever tilgang i 

butikken, noe de selvfølgelig ikke ønsker. 

 

Arve 

 

SENIORKURS FOR MEDLEMMER 

AV STATENS PENSJONSKASSE 

(SPK) 

  

Dersom du har fylt 60 år og er medlem av 

Statens Pensjonskasse er det mulighet for å 

melde seg på et av høstens seniorkurs. 

Kursene avholdes 17., 18., og 19. 

november kl 0900-1200 alle dagene. 

Kursene er digitale og individuelle 

beregninger sendes deltakerne i etterkant 

av kurset. Påmelding skjer via: 

https://trondelag.pameldingssystem.no/inte

rnt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://trondelag.pameldingssystem.no/internt
https://trondelag.pameldingssystem.no/internt


 

PRIVATISTEKSAMEN HØSTEN 2020  

Frist for oppmelding til privatisteksamen 

høst 2020 er 15. september 2020.  All 

oppmelding til privatisteksamen skjer via 

internett på: www.privatistweb.no. 

  

På privatistweb finner du viktig 

informasjon du må lese før du melder deg 

opp. Nettsiden for oppmelding er åpen fra 

1. september til 15. september kl. 23.59. 

 Eksamensavgift pr eksamen er kr 1150,- 

for fag du ikke har bestått før, og kr 2302,- 

for fag du har bestått med karakteren 2 

eller høyere. Avgiften betales ved 

oppmelding i PrivatistWeb.  

  

For mer informasjon om høstens 

privatisteksamen:  

https://www.trondelagfylke.no/privatisteks

amen 

 

Toril 

 

 

YAMMERGRUPPEN FOR ALLE 

ANSATTE 

 

Vil minne alle ansatte om å gå inn på 

Yammer: UTD.Heimdal vgs - Alle 

ansatte med jevne mellomrom. Her legges 

det ut opptak av infokvarten, onsdagens 

foredrag om "Folkehelse og livsmestring i 

skolen, samt stort og smått av informasjon 

som gjelder alle ansatte ved skolen.  

 
Elisabeth 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÆREKRAFTUKA 2020  

 

Heimdal videregående er med på laget som 

løfter årets bydelsfestival og Bærekraftuka 

2020 er inspirert av temauka «Kultur og 

bærekraftig» utvikling. 

 
Nå er programmet til bydelsfestivalen 2020 

klar, skann QR kode/besøk nettsiden for å 

se alle aktiviteter. Bydelsfestivalen er for 

alle som bor, går på skole og/eller jobber 

her, men også et tiltak for å synliggjøre 

bydelen Saupstad  Kolstad.  

 

Kultur og bærekraftig utvikling  

  

Programmet for neste uke henger nå på alle 

oppslagstavler, postet på nettsiden og 

Yammer. Karina i administrasjonen er 

bookingansvarlig og har gitt beskjed om at 

dokumentaren på torsdag er fullbooket, vi 

har derfor satt opp en ekstraforestilling.  

Alle de andre arrangementene er det svært 

god plass på. Naturfag får ikke deltatt på 

foredraget med Dennis Siva Lie, alle er 

derfor velkomment til å reservere plass. 

Førstemann til mølla! Håper 150 plasser 

blir revet bort før vi tar helg       

 

 

BORTGANG, TRIVSELSAGENTER 

 

 Trivselsagent Helge Svedal sovnet 

stille inn i natt og agent Willy Vårhus døde 

i juli.  

Helge og Willy vil bli savnet i bydelen vår 

og på Heimdal vgs.  

 


