
 
 

 

CHARLES VANT LOKAL RUNDE AV 

NM I ENGELSK 

 

Heimdal deltok i NM i engelsk for andre 

gang i år, og igjen var det Charles Yvhonne 

Barro som ble den lokale vinneren. Elevene 

fikk i oppgave å skrive en kreativ tekst i 

løpet av tre timer med teamet «Hope». 

Finalen skal foregå onsdag 17. februar, men 

denne blir digital. Charles vant sjokolade og 

en fin kopp fra fylkeskommunen. Gratulerer! 

 

Christian 

 

 

HEIMDAL DELTAR I 

SPRÅKKONKURRANSE 

 

For første gang skal Heimdal delta i 

International Language Competition. Dette 

er en konkurranse hvor deltakerne skal svare 

på 60 spørsmål om språk, kommunikasjon, 

historie og geografi på 30 minutter, med fire 

alternativ til hvert spørsmål. Vi skal delta i 

kategoriene engelsk, tysk nivå 2, spansk nivå 

2 og spansk morsmål. Konkurransen skal 

foregå klassevis i uke 6 eller i starten av uke 

7. Det er gjennomsnittet av de fem beste i 

hver klasse som vil være tellende. 

Regionsfinaler holdes i uke 11, og den 

nasjonale finalen i april. Disse finalene 

foregår digitalt. Premiene til de beste lagene 

består blant annet pokal, penger og bøker.  

 

Christian 

 

 

PROSJEKT BÆREKRAFTIG 

UTVIKLING VG1 ST 

 

10. og 11.mars vil det bli gjennomført et 

tverrfaglig prosjekt for VG1 ST, der fokus er 

bærekraftig utvikling, eget skolebygg og 

nærmiljø. Prosjektet er knyttet opp mot  

 

fagene samfunnskunnskap, naturfag og 

norsk. 10 mars en periodiseringsdag (onsdag 

uten fastsatt fagdag), noe som medfører 

avspasering på et senere tidspunkt. 

Skoledagen avsluttes til klokka 13 onsdag og 

til vanlig tid torsdag.  

  

Veronica, Linda og Henning 

 

 

DIGITAL PEDAGOGIKK 

Onsdag 10. februar er det tid for digital 

pedagogikk i 6.-8. time. Vi starter 6. time 

med TeachMeet, som er en morsom, 

spennende og lærerik form for deling av 

erfaring og fagkunnskap (se nedenfor). I 7. 

og 8. time blir det satt opp 3-5 workshops 

etter ønsker meldt inn fra ansatte. Påmelding 

til workshopene kommer på mail.  

 

Hva er TeachMeet?  

TeachMeet er et organisert, uformelt forum 

hvor hensikten er å dele tips og tricks, 

praktiske erfaringer, innovasjoner eller 

personlig erfaringer i forbindelse med 

undervisningen. På vår TeachMeet neste 

onsdag vil det handle om å dele digitale tips 

og tricks, erfaringer og smarte løsninger. 

 

Alle ansatte har muligheten til å melde seg 

på med et innlegg på TeachMeet. Det kan 

være et dataprogram som du mener andre bør 

vite noe om, et tricks eller en smart løsning i 

et program som du ønsker å dele. Hver 

deltager får 3-5 minutter til å presenter sitt 

innlegg.  
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OPPDATERING AV 

SENSORREGISTERET FOR 

SKRIFTLIGE FAG   

   

Våren 2021 er første eksamen etter nye 

læreplaner på vg1. Lærere som underviser 

etter nye læreplaner i matematikk og engelsk 

i år, og som ønsker å bli registrert som 

aktuell sensor til skriftlig eksamen i faget, 

må gi beskjed til Hege før vinterferien. 

 

Kari 

 

 

BIBLIOTEKET INFORMERER  

 

Kjelde: Tromsø kommune 

Samane sin nasjonaldag 6. februar 

markerer vi med ei utstilling utanfor  

biblioteket i 4. etasje. Her kan du sjå bilete, 

lese «Bæ bæ bæ, lille lam» på sørsamisk, 

nordsamisk og lulesamisk, samt lære litt meir 

om samisk historie og kultur.  

Sju ting du bør vite om samane sin 

nasjonaldag finn du bl.a. på NRK sine 

nettsider. 

 

Aviser og tidskrift 

Visste du at vi abonnerer på avisa Klar Tale, 

Norges einaste lettlese nyheitsavis? Kvar 

veke får vi 15 eksemplar som lærarar kan 

låne på biblioteket.  

 

Vi har òg abonnement på Illustrert vitenskap, 

Adressa og Aftenposten. Desse finn du på 

personalrommet. 

 

Dessutan kan du logge deg inn på 

PressReader og lese over 7000  

aviser og tidskrift frå inn- og utland 

 

Kom gjerne innom for ein prat eller send e-

post til bibliotek.heimdal@trondelagfylke.no 

om du lurar på noko.  

 

Velkommen        

Carola, bibliotekpedagog  

 

 

INFO OM PARKERING    

  
Heimdal vgs har et stort parkeringsanlegg 

under skoleplassen med ca. hundre 

parkeringsplasser og lademulighet for el-

biler. 

  

Åpningstider: 06:30-23:00 alle dager 

  

Parkering skjer mot avgift som administreres 

av Trondheim Parkering.  

  

Det er for tiden unntak av betaling på grunn 

av korona situasjonen. 

  

Det er likevel fortsatt kun tillatt å parkere på 

oppmerkede plasser! 

  

Det er ikke anledning til å parkere på 

handicap-plass uten egen tillatelse for dette 

(eget parkeringsbevis tildelt fra Trondheim 

kommune). 

  

Om man har el-bil og skal lade denne, må 

bilen flyttes når den er full-ladet. 

 Dette er kun en ladeplass – ikke 

parkeringsplass, se skilting. 

  

Det er for øyeblikket gitt midlertidig 

tillatelse til å parkere på scooter-parkeringen 

ved Kolstad klubbhus. Det er viktig at alle 

som parkerer der er obs på at utkjøringen 

ikke sperres. 

  

Når det gjelder parkeringsplass nedenfor 

Husebybadet, er denne parkeringsplassen 

kun forbeholdt Husebybadet egne 

besøkende, uansett tidsaspekt. 

  

Vi gjør oppmerksom på at Trondheim 

parkering foretar kontroller både i 

parkeringskjelleren og på Husebybadets 

parkeringsplass. Feilparkeringer vil 

bøtelegges. 

  

  

https://www.tromso.kommune.no/program-for-samisk-uke-og-nasjonaldag.6281033-110070.html
https://www.nrk.no/sapmi/derfor-feirer-vi-samenes-nasjonaldag-1.15327995
https://www.nrk.no/sapmi/derfor-feirer-vi-samenes-nasjonaldag-1.15327995
https://www.klartale.no/om-oss
https://www.pressreader.com/catalog
mailto:bibliotek.heimdal@trondelagfylke.no
https://www.tromso.kommune.no/program-for-samisk-uke-og-nasjonaldag.6281033-110070.html

