
 
 

MENY I KANTINA UKE 46 

 

Mandag - Søtpotet og gulrotsuppe med 

ingefær og chili 

Tirsdag - Fiskegrateng 

Onsdag - Tomatsuppe med egg 

Torsdag - Lasagne 

Fredag - Pizza 

 

 

FRA ELEVTJENESTEN 

 

 

• På grunn av smittesituasjonen må vi 

dessverre fortsatt holde “Vi på 

Heimdal” stengt, foreløpig frem til 

1.desember.  

• Men matte-boost og engelsk-boost 

gjennomføres som planlagt.  Mange 

ledige plasser! Ta kontakt med Lin 

eller Terje.  

 

 

INTERNE STILLINGER 

 

John Christer Nyheim Rusti (miljøveileder 

på GS) og Toril Storrøsæter (miljøveileder 

Tiller) har fått oppgaven med å være 

koordinatorer for samarbeidsprosjektet “Vi 

på Saupstad”. Kokken vår Hilde skal stå for 

matservering. 

 

Siri  

 

 

PRIVATISTEKSAMEN I DANSESALEN 

TIRSDAG 17.11. 

 

Tirsdag 17.11. skal vi gjennomføre 

privatisteksamen for 48 privatister i 

dansesalen. 

Salen vil bli stengt for bruk fra kl. 12.30 

mandag 16.11. til kl. 11.30 onsdag 18.11. 

Berørte avdelinger har fått beskjed. 

 

 

Privatistene vil få beskjed om å benytte 

inngangen ved Kolstad arena. 

 

Eksamensteamet 

 

 

HALVDAGSPRØVE NETTSKOLEN 

25.11. 

 

Disse nettskolefag har halvdagsprøve onsdag 

25.11.: fransk II vg2, spansk nivå3, tysk 

nivå3 og informasjonsteknologi 2. 

Elevene skal sitte klassevis. Oppmøte er 

senest kl. 08.45. Prøven er fra kl. 09.00-

12.00. Elevene som etter planen skulle hatt 

fagdag denne dagen skal ikke ha fravær. 

 

3STA 05.058 

2MDA 05.061 

3STB 05.064 

3STC 04.027 

 

Toril 

 

 

  

06.11.2020 



 

VALGVAKE PÅ HEIMDAL 

 

Fra tirsdag kl. 17 til onsdag kl. 8 arrangerte 

Heimdal valgvake i forbindelse med det 

amerikanske valget. Vi var flere lærere og 

rundt 120 elever, og noen av disse hadde 

opplegget som obligatorisk skoledag. Patrick 

serverte burgere fra kl. 17, og kl. 18 var det 

samling i Bifrost med introduksjon om valget 

og foredrag og debatt med Jennifer Leigh 

Bailey, som er professor ved NTNU. Det ble 

også tid til quiz, meningsmåling, 

dokumentar, film, humor, spill, sosialt 

samvær og selvsagt også valgsending. 21.40 

avsluttet vi hovedprogrammet, men mange 

elever valgte å bli på skolen utover natta, 

noen helt fram til skolestart kl. 8 dagen etter! 

NRK Trøndelag, Adressa og Radio 

Trøndelag dekket arrangementet.  

 

Ingvild, Astrid og Christian 

 

Foto: Vegard Eggen 

 

 


