
 
 

SMITTESITUASJONEN 

 

Denne uka fikk vi dessverre bekrefta at to 

nye elever er smitta av korona, begge går på 

GS. Alle elever og ansatte som var på GS 

onsdag 09.10.20 ble satt i ti dagers 

karantene. Opplæringa skjer digitalt for alle 

elever på GS. Ansatte i karantene jobber 

hjemmefra. 

 

Smittevask er gjennomført på de aktuelle 

områdene og vi har fortsatt forsterka 

renhold.  Med ny smitte er det særlig viktig 

at vi ikke slipper opp på smitteverntiltak på 

skolen eller fritida. Vi fortsetter med delt 

lunsj fram til jul, ST har lunsj først, deretter 

alle andre elever. Understreker at det skal 

være kun tre personer på hvert bord. Alle bør 

holde minst en meters avstand utafor 

klasserom og verksted. 

 

Ledelsen   

 

 

INFORMASJON TIL ANSATTE OM 

KOMPETANSEFORHANDLINGER 

  

Minner om tidsfrist for 

kompetanseforhandlinger for dere som har 

tatt etter-/videreutdanning høsten 2020. 

  

Kompetanseforhandlinger etter HTA 4.2.4  

• Eksamen avlagt på høsten må 

dokumenteres og lønnskrav fremmes 

ditt forbund innen 01.02.2021 

Er du ikke organisert leveres 

dokumentasjon og lønnskrav direkte til 

rektor. 

• Virkningstidspunkt for 

eksamen avlagt på høsten: 

01.01.2021 

  

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. 

  

Eget skriv for kriterier og satser for 

økonomisk kompensasjon, se informasjon på 

Yammer (UTD.Heimdal vgs – Alle brukere). 

 

Lisbeth, kontorleder 

 

 

GRØTDAG 

 

Den planlagte grøtdagen til 

skolemiljøutvalget og elevrådet må dessverre 

utgå på grunn av smittesituasjonen. 

 

Siri  

 

 

BIBLIOTEKET INFORMERER 

 

Har du lånt noe annet enn lærebøker hos 

biblioteket eller IT? Lever gjerne tilbake det 

du ikke trenger lenger, før jul.  

Hvis du trenger å låne en film på biblioteket 

for visning fredag 18. eller mandag 21. 

desember, er det lurt at du kommer innom 

før kl. 13 mandag til torsdag i neste uke.  

Minner også om muligheten for å vise film 

gjennom andre kanaler (se Gjallarhorn uke 

44). 

Lyst til å låne ei god bok til juleferien? Se 

bibliotekets adventskalender på Yammer 

eller på biblioteket.  

Velkommen innom       

 

Carola, bibliotekansvarlig 

11.12.2020 



NORGESMESTER I HOPP 

 

Vi har fått en ny norgesmester i hopp. 

Heimdal eleven Bendik Jacobsen Heggli tok 

gull i helgens Storbakke NM på 

Lillehammer. 

Dette var junioren Bendik sitt første NM gull 

på seniornivå. Vi gratulerer! 

Vi hadde flere elever som gjorde en 

kjempeinnsats, Iver Olausen tok 8. plassen 

og Eirin Kvandal tok en sterk 4. plass med 

fall i tidenes første storbakke NM for 

kvinner. 

Dette var sesongens første renn for Heimdal 

elevene og vi ser videre frem mot en 

spennende sesong med mange talentfulle 

elever. 

 

Marte  

 

 
 


