
 
 

MENY I KANTINA 

 

Mandag: Horn 

Tirsdag: Bidos 

Onsdag: Vaffel 

Torsdag: Quesadilla 

Fredag: Wok m/ Høne 

 

Patrick går ut i tre måneders pappaperm 

denne uka. Merethe Røstad tar over det 

daglige ansvaret. Vi ønsker Even Østby 

velkommen som vikar! Han er kokk og har 

mange års erfaring fra restaurant- og 

serveringsbransjen. 

 

 

TEMAUKE DEMOKRATI OG 

MEDBORGERSKAP 

 

Se egen epost med plan for uka. Fortsatt 

mange plasser ledig på foredraget fra 

22.julisenteret (nb krever påmelding). 

 

Siri og Kine 

 

 

DEBATTINNLEGG OM KORONATIDA 

 

Adresseavisen ønsker debattinnlegg fra 

elever og lærere om hvordan de har hatt det i 

koronatida. Kanskje er det allerede noen som 

har jobbet med tekster om dette i 

undervisningen eller planlegger det. Her er 

en mulighet til å bli sett og hørt av flere. 

 

Send dem gjerne til: 

debatt@adresseavisen.no 

(innlegg opptil 2000 tegn, med mellomrom, 

har større sjanse til å komme på trykk!) 

 

 

 

 

 

 

HISTORISKE 

IDRETTSPRESTASJONER. 

 

Vi gratulerer Gyda Westwold og Marte 

Leinan Lund med gull og bronse i VM for 

kombinert kvinner. 

Vi er stolte og gleder oss over den historiske 

begivenheten. 4 av 6 gull i VM er tilknyttet 

Heimdal vgs.  

To Gull til Johannes Høsflot Klæbo, et gull 

til Gyda Westerwold og duoen Jørgen 

Graabak og Espen Bjørnstadtok gull i 

lagkonkurransen i kombinert.  

 

Marte 

 

PÅMINNELSE ANGÅENDE ROM. 

 

Det er viktig at dere booker rom for 

engangsbehov, og at dere snakker med 

romplanlegger for langtidsbruk av rom. Dette 

for å unngå kollisjoner og for å vite hvor 

klassene er. 

 

Henning 

 

 
SAMLING FOR ELEVER MED 

NETTUNDERVISNING I SPANSK NIVÅ III 

OG TYSK NIVÅ III 

 

Minner om at elever med nettundervisning i 

spansk nivå III og tysk nivå III skal ha samling: 

Onsdag 10. mars kl. 08.00 – 15.30 

Elevene skal ikke ha fravær for annen 

undervisning som de skulle ha deltatt i disse 

dagene. 

 

Kari 

19.02.2021 
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SØKERTALL FOR 2021-2022  

 

NB! Bare primærsøkere med ungdomsrett.   

 

 

Vg1 ID: 73 (60 plasser)  

Vg2 ID: 62 (60 plasser)  

Vg3 ID: 64 (60 plasser)  

  

Vg1 MD: 45 (30 plasser)  

Vg2 MD: 31 (30 plasser)  

Vg3 MD: 30 (30 plasser)  

  

Vg1 ST: 128 (120 plasser)  

Vg2 ST: 120 (120 plasser)  

Vg3 ST: 90 (90 plasser)  

 

Vg1 EL: 126 (60 plasser)  

Vg2 Elenergi:47 (30 plasser) 

Vg2 Kulde: 4 (15 plasser)  

 

Vg1 HO: 78 (60 plasser) 

Vg2 BUA: 35 (30/45 plasser?) 

Vg2 HEA: 34 (30/45 plasser) 

  

Arve 

 

 
Sensorsamlinger for muntlig og muntlig-

praktisk privatisteksamen våren 2021 

 
Eksamenskontoret inviterer til sensorsamlinger 

for muntlig og muntlig-praktisk 

privatisteksamen. 

 
Se informasjon om påmelding i Yammergruppa 

FAG.Eksamensrelevant informasjon for lærere 

og sensorer 

 

Kari 

 

 

Oppdatert oversikt over nasjonale og 

lokale nettbaserte hjelpemidler til 

eksamen 

 

Oppdatert liste over tillatte nettbaserte 

hjelpemidler til eksamen er lagt ut på skolens 

hjemmeside under Eksamen – Modeller for 

eksamen og hjelpemiddel 

 

Lærere som har forslag til hjelpemidler som 

bør inn på den lokale lista, kan ta kontakt 

med meg. 

 

Kari 


