20.11.2020

SMITTESITUASJONEN VED SKOLEN

MENY I KANTINA

Det er i dag fredag fortsatt ingen meldinger
om flere smittede på skolen. Det har vært til
sammen seks elever som er bekreftet smittet
ved skolen. Smittevernkontoret ser alle
tilfellene våre i sammenheng med
hverandre.

Mandag Lasagne
Tirsdag Hamburger
Onsdag Ost og skinke/ kyllinghorn
Torsdag Kylling vinger i curry med ris
Fredag Enchiladas og vårruller

Denne uken har vi hatt en kombinasjonen av
digital opplæring/hjemmeskole og opplæring
på skolen. Hvis situasjonen ikke endrer seg i
løpet av helgen vil vi gå tilbake til normal
opplæring på skolen fra og med tirsdag
24.november. Mandag er nettverksdag for
lærere og elevene har fri.

KANTINA
Vi gratulerer Merete med lille Aleksander
som kom til verden på lørdag. Blomster
sendt fra skolen.

AKTIVITETSDAG/VOLLEYBALLDAG
Vi vil fortsette med delt lunsj, der ST har
lunsj først og deretter resten av elevene, slik
som forrige uke. Vi har flyttet bordene fra
hverandre og innskjerper reglene på
maksimum tre elever pr. bord. Vi skjerper
også inn at elevene bør holde avstand
utenom klasserom og verksted.

Vi må dessverre avlyse
volleyball/aktivitetsdagen i år. Vi håper at vi
kan gjennomføre noe tilsvarende på slutten
av skoleåret.
Siri

Ledelsen
ELEVUNDERSØKELSEN
MINNEORD
På GS fikk vi den triste beskjeden at Irene
Kiden var gått bort. Hun var elev på GS
våren 2020. Irene kom til Norge sammen
med familien sin for å få behandling for en
alvorlig sykdom. I sommer ble hun operert.
Etterpå oppsto det komplikasjoner som førte
til at hun døde på 17-årsdagen sin, den
2.november. Irene var ei sprudlende og glad
jente og vi savner henne. Våre varme tanker
går til familien og spesielt til bror Samson
som er elev i 3GS her på Heimdal.
Solvor

Minner om elevundersøkelsen som skal
gjennomføres innen 30 nov. Kun noen få
klasser har svart. Vet at det er krevende tider
og mye å forholde seg til, men håper
undersøkelsen kan prioriteres. 30. november
er en mandag, men det går fint å ta den i
klassens time den dagen.
Siri

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, bortsett fra tysk
nivå3. 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
2MDA
3STB
3STC
Tysk nivå3

05.058
05.061
05.064
04.027
05.028

SPØRREUNDERSØKELSE
Tusen takk til alle som har svart på
spørreundersøkelsen min.
Dersom du ennå ikke har svart, har to
minutter til overs og ønsker å delta så kan du
trykke på denne lenken:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePag
e.aspx?id=AU0ztrkTMUWjplMuR52aGnyy
7sjEJRxOojm8rPSkYRVURjIzSldZUjRXRE
cwRllKRVRPMldORVpISS4u
Jeg blir veldig glad for flere respondenter.
Kine

Toril

INNOVASJONSCAMP FOR ALLE
ELEVENE PÅ VG2 11. – 12. MARS.

GRATIS VAKSINE MOT SMITTSOM
HJERNEHINNEBETENNELSE FOR
ALLE AVGANGSELEVER.

Vi må dessverre også i år avlyse
innovasjonscamp for alle Vg2 klassene. De
er veldig synd, men store arrangement på
tvers av alle programmene kan være
utfordrende med tanke på smittevern i disse
tider. Håper at vi kommer sterkere tilbake
neste skoleår, og da er forhåpentligvis
pandemien historie.

Vaksinering her på skolen
ONSDAG 9. DESEMBER fra kl. 13.00.
Mer informasjon om påmelding kommer fra
Vaksinasjon og smittevernkontoret.
Info om hvilket rom dere skal møte på
kommer så snart det er klart.
Mona helsesykepleier

Sissel

