
 
 

MENY I KANTINA 

 

Mandag: Horn  

Tirsdag: Pannekake med blåbær  

Onsdag: Vaffel 

Torsdag: Hønsecurry  

Fredag: Calzone  

 

 

Høring om gjennomføring av eksamen og 

fastsettelse av standpunktkarakterer 

våren 2021 og midlertidige tilpasninger i 

fag- og timefordelingen skoleåret 2020-

2021 

Høringen ble lagt ut på 

Utdanningsdirektoratet sin hjemmeside på 

ettermiddagen fredag 12. mars, med 

høringsfrist tirsdag 16. mars. 

Høringen var tredelt: 

1. Eksamensgjennomføring våren 2021 

Regjeringen har en ambisjon om at alle 

avgangselevene på vg3 studieforberedende 

utdanningsprogram skal gjennomføre én 

eksamen våren 2021. Beslutningen som ble 

tatt 8. februar, om at det kun er muntlig 

eksamen som skal gjennomføres for denne 

elevgruppen, vil ikke innfri denne 

ambisjonen. På grunn av ulike trekkregler for 

utdanningsprogrammene, og 

eksamensformen for de enkelte fagene, blir 

ikke alle elever på vg3 trukket ut til muntlig 

eksamen. 

I høringen åpnes det derfor opp for et unntak 

fra trekkordningen i Udir-2-2018. Forslaget 

er: 

• Alle elever på vg3 

studieforberedende skal opp til én 

muntlig, eventuelt muntlig-praktisk 

eksamen, men ingen skal opp til mer 

enn én. 

• Muntlig-praktisk eksamen kan 

gjennomføres dersom slik 

gjennomføring er smittevernfaglig  

 

 

• forsvarlig, og dette bidrar til at alle 

elevene kan får én lokalt gitt 

eksamen. 

Dersom forslaget blir vedtatt, betyr det for 

oss at vi må gjøre endringer i 

eksamenstrekket, og at vi vil få flere 

eksamensgrupper til muntlig- og muntlig-

praktisk eksamen enn i et normalår. Det kan 

også medføre at vi må ha flere eksamensparti 

i enkelte fag, og at lærere kan få 

eksamensparti i flere fag. 

Denne situasjonen vil være lik for mange av 

skolene i fylket, noe som betyr et større 

behov enn normalt for eksterne sensorer. 

Det åpnes opp for at skoleeier kan vurdere 

om eksamen kan gjennomføres på digital 

flate, for eksempel ved at ekstern sensor 

deltar digitalt. 

2. Fastsetting av standpunktkarakterer 

våren 2021 

  

Det åpnes for unntak for reglene i forskrift til 

opplæringslova §3-15, 4. ledd om at 

standpunktkarakter i fag med lokalt gitt 

eksamen skal settes senest dagen før første 

eksamen i faget på det aktuelle trinnet 

innenfor utdanningsprogrammet. 

Standpunktkarakter skal likevel settes dagen 

før eksamen avholdes, for elever som er 

trukket ut til eksamen.  

  

3. Midlertidige tilpasninger i fag- og 

timefordelingen skoleåret 2020-2021. 

  

Det åpnes for å videreføre bestemmelsen om 

midlertidige tilpasninger i fag- og 

timefordelingen for skoleåret 2020-2021. 

Dette innebærer unntak fra krav om antall 

timer undervisning og/eller muligheten for å 

fravike kompetansemål i læreplaner der det 

ikke har vær mulig å gjennomføre 

undervisning.  

19.03.2021 



  

Skolens svar på høringen finner du her: 

 https://hoering.udir.no/Uttalelse/80e271a0-

7be4-4563-beaa-3046a23b5bc1 

 

Kari 

 

 

LUKKING AV VINDUER OG DØRER 

ETTER ENDT UNDERVISNING 

 

Drift opplever på sine runder etter skoletid 

ulåste klasserom, vindu som er åpne og 

Prowise skjermer som står på. Minner derfor 

om å lukke vindu, slå av Prowise skjermen 

og låse klasserommet når undervisningsøkta 

er ferdig.     

 

Arve  

 

 

HVORDAN SLÅ HELT AV EN 

PROWISE SKJERM 

 

Steg 1  

Når du er ferdig med å bruke skjermen for 

dagen så må den slås helt av. 

 
 

Steg 2 

Finn fram strøm knappen som lyser blått. 

 
 

Steg 3 

Trykk ned og hold inn knappen i 5 

sekunder. 

 
 

Steg 4 

Det skal nå komme opp et vindu som spør 

om du er sikker. Den vil nå slå seg av etter 

tiden har gått ut eller når du trykker på slå 

av. 

 

 
 

 

ELEVER DELTOK I SPRÅKFINALER 

 

Maria Sund Gjengår og Kristian Eskelund fra 

1MDA deltok mandag i regionsfinalen i 

spansk i konkurransen International 

Language Competition. Heimdal ble nummer 

3 i første runde i vår region, som består av 

Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge, og 

nummer 5 i finalen i samme region. 

Trondheim Katedralskole var blant de tre 

skolene som kvalifiserte seg til landsfinalen. 

Det var spørsmål om språk, kultur og 

geografi (for eksempel hovedstaden i Costa 

Rica). Augusto Pinto Pérez fra 1STD fikk 

delt andreplass nasjonalt i første runde i 

kategorien for morsmål, og ble nummer 5 i 

finalen. Takk til alle elevene som deltok! 

 

Christian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Furl4770.udir.no%2Fls%2Fclick%3Fupn%3Dfw-2BbQbhSrWLbUukDYjWLjAmR1QL8M2I7VbpXR0eJkrontv6GG9KDPb8mEVMhCB51NQYzGO28x6kTlA5HiyKgI-2Blx6xbZMtrnYGPga-2FbDPqU-3Ddzp2_RKew6Tls10Yj9lVuK-2FnyZHK5ohY0IrwLrv0eSF1WNjRS-2BxvQDK6jozLvdzHoLGgHLG7smBLxRKU6v072a8xsvQibNhHb97O80eyRdr6TuGoBIWwCuMMJoek8eeDWPNhpRRh72sLOL-2BapBkZP-2BKfGcBhGtNszABPIJ3iaaQC16qDo9jV0gfbKc9qVjZaqOLmmjSMnb-2BizBqsZQuuBW5AuUpG74Kw3x8-2Fa9em9NpEp9tQ-3D&data=04%7C01%7Ckarand%40trondelagfylke.no%7C48fab20783fc45c12c9e08d8e874b9c7%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637514935314366121%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=o%2Bj%2BaXwBUBQr4ZuKEVnWErojf5O4GzyRbscO3vCJac4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Furl4770.udir.no%2Fls%2Fclick%3Fupn%3Dfw-2BbQbhSrWLbUukDYjWLjAmR1QL8M2I7VbpXR0eJkrontv6GG9KDPb8mEVMhCB51NQYzGO28x6kTlA5HiyKgI-2Blx6xbZMtrnYGPga-2FbDPqU-3Ddzp2_RKew6Tls10Yj9lVuK-2FnyZHK5ohY0IrwLrv0eSF1WNjRS-2BxvQDK6jozLvdzHoLGgHLG7smBLxRKU6v072a8xsvQibNhHb97O80eyRdr6TuGoBIWwCuMMJoek8eeDWPNhpRRh72sLOL-2BapBkZP-2BKfGcBhGtNszABPIJ3iaaQC16qDo9jV0gfbKc9qVjZaqOLmmjSMnb-2BizBqsZQuuBW5AuUpG74Kw3x8-2Fa9em9NpEp9tQ-3D&data=04%7C01%7Ckarand%40trondelagfylke.no%7C48fab20783fc45c12c9e08d8e874b9c7%7Cb6334d0113b94531a3a6532e479d9a1a%7C0%7C0%7C637514935314366121%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=o%2Bj%2BaXwBUBQr4ZuKEVnWErojf5O4GzyRbscO3vCJac4%3D&reserved=0


DIGITAL SJAKKTURNERING PÅ 

HEIMDAL 

 

Tidligere år har vi arrangert sjakkturneringer 

på brett med stort oppmøte på skolen, men i 

år blir turneringen digital. Nøyaktige 

tidspunkt er ikke satt ennå, men det blir 

antageligvis oppstart i lunsjen tirsdag 13. 

april. Siden vi har ulike lunsjtider blir 

organiseringen litt vanskeligere i år, men 

målet er at alle skal få spille noen runder, før 

de beste møtes i en finale, som muligens vil 

foregå en onsdag etter fagdag. Selv om 

turneringen skal foregå på datamaskin, er 

tanken at man likevel samles i samme rom. 

De beste fra vår egen turnering deltar i en 

digital turnering med de andre skolene i 

Trondheimsområdet senere i vår. 

Sjakkturneringen er åpen for alle interesserte 

elever, uansett nivå. Nærmere informasjon 

om påmelding vil komme. I mellomtiden 

oppfordrer vi alle til å øve seg på lichess.org 

eller chess.com! 

Christian 

 

 

BIBLIOTEKET INFORMERER 

Utstilling på biblioteket 

 
Er påske = lik krim for deg? Lån med deg 

krimbøker fra skolen sitt bibliotek. Vi har 

saumfart hyllene og funnet fram (nesten) alt 

vi har av krim. Kom og se utstillinga på 

biblioteket.  

Du liker ikke krim, sier du? Kom innom eller 

send en e-post til 

bibliotek.heimdal@trondelagfylke.no og 

fortell hva du likte ved den siste boka du 

leste. Da finner vi sikkert noe du vil like å ta 

med på påskeferie. 

 

 

 

Bibliotekutvalg på plass 

Bibliotekutvalget skal ha sitt første møte 

onsdag 24. mars. Medlemmer i 

bibliotekutvalget er: 

 

Anette Glaser Holthe, representant for ikke-

pedagogisk personalet 

Ester D. Halvorsen, elevrepresentant 

Meza H. Aydilek, elevrepresentant 

Randi Aasbø, representant for GS 

Rune Domaas, representant for YF 

Tor Bitustøyl, representant for ledelsen  

Carola Peckolt, bibliotekpedagog og 

administrator av utvalget 

 

Vi kommer med mer informasjon om 

bibliotekutvalgets arbeid etter påske. 

 

Carola 
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