
 
 

MENY I KANTINA UKE 15 

 

Mandag: Horn 

Tirsdag: Fiskeburger 

Onsdag: Vaffel 

Torsdag: Pannekaker med blåbærsyltetøy 

Fredag: Pizza 

 

 

OM UNNTAK AV FRAVÆR OG 

VEDLEGG SOM VISER 

FRAVÆRSÅRSAK PÅ 

VITNEMÅL/KOMPETASEBEVIS 

 

I henhold til Forskrift til Opplæringslovens § 

3-45 kan elevene kreve at årsaken til fravær 

blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller 

kompetansebeviset. Forutsetningen er at 

eleven legger fram dokumentasjon på 

årsaken til fraværet.  

 

For inntil 10 skoledager (gjelder hele dager 

og ikke timer) i opplæringsåret, kan elevene 

også kreve at fraværet ikke blir ført på 

vitnemålet eller kompetansebeviset dersom 

det kan dokumenteres at fraværet skyldes:   

1. helse- og velferdsgrunner    

2. arbeid som tillitsvalgt   

3. politisk arbeid   

4. hjelpearbeid   

5. lovpålagt oppmøte   

6. representasjon i arrangement på nasjonalt 

og internasjonalt nivå   

  

For at fravær som skyldes helsegrunner 

(pkt.1) ikke skal føres på vitnemålet eller 

kompetansebeviset, må eleven legge fram 

legeerklæring som dokumenterer dette. 

Fraværet som skyldes helsegrunner må vare 

mer enn tre dager, og det er bare fravær fra 

og med fjerde dagen som kan strykes. Ved 

dokumentert risiko for fravær etter pkt.1 på 

grunn av funksjonshemming eller kronisk 

sykdom, kan fravær strykes fra og med første 

fraværsdag. 

 

Med bakgrunn i midlertidige unntak for 

dokumentasjonskravet ved fravær av 

helsegrunner, skal elever skoleåret 2020-

2021 ikke søke om redusert fravær 

pga. helsemessige årsaker for fravær etter 

23.august 2020.   

 

Innenfor ramma av 10 skoledager kan elever 

som er medlemmer av andre trossamfunn 

enn Den norske kirke, kreve at inntil to dager 

fravær som er knyttet opp mot en religiøs 

høytid, ikke blir ført på vitnemålet eller 

kompetansebeviset.   

  

Elevene kan laste ned eget søknadsskjema 

fra skolens hjemmeside (Meny/ Praktisk 

informasjon/ Skjema/ Skjema om å unnta 

fravær og årsak til fravær på vedlegg.pdf), 

eller hente skjema i hylla utenfor 

ekspedisjonskontoret. Skjemaet leveres 

kontaktlærer innen 30. mai.  

 

Kontaktlærer sjekker skjemaene og forsikrer 

seg om at datoer og dokumentasjon er riktig. 

Skjemaene legges deretter i hylla til 

avdelingsleder. Det er viktig at 

kontaktlærerne orienterer elevene om 

bestemmelsene, og at elevene er nøye med å 

angi datoer og legge ved dokumentasjon 

 

Mer informasjon om fravær finner dere på 

skolens hjemmeside under Meny / Regler og 

rutiner / Fravær, eller knappen Fravær under 

‘Finn innhold raskt’.   

 

Arve 

 

 

EKSAMEN VÅREN 2021 

 

Regjeringen har kommet med en 

pressemelding angående gjennomføringen av 

vårens eksamen, se her. Det er ikke gjort 

endringer i beslutningen som ble tatt 8. 

februar.  

09.04.2021 

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#152481
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#152481
https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/skole-korona/#152481
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/muntlig-eksamen-gar-som-vanlig-varen-2021/id2843406/


Elever på vg3 som er trukket ut til muntlig 

eksamen, vil få beskjed om hvilket fag de er 

trukket ut i, 48 timer før eksamen. 

 

Kari 

 

DIGITAL SJAKKTURNERING PÅ 

HEIMDAL 

 

Tidligere år har vi arrangert sjakkturneringer 

på brett med stort oppmøte på skolen, men i 

år blir turneringen digital. Vi starter med en 

åpen trening på rom 04 031 fra 10.30 til 

12.15 tirsdag 13. april, og alle interesserte 

kan møte opp når det passer. Ta med egen 

datamaskin eller nettbrett.  

 

Sjakkturneringen vår vil måtte foregå i begge 

lunsjpausene, og det vil skje tirsdag 20.4, 

tirsdag 27.4 og torsdag 29.4 på rom 04 031. 

Ta med datamaskin eller nettbrett. De som 

har tidlig lunsj møter 10.30, og de som har 

sen lunsj møter 11.20. De beste fra denne 

turneringen får senere delta i en digital 

turnering mot andre skoler i Trondheim.  

 

Sjakkturneringen er åpen for alle interesserte 

elever, uansett nivå. Meld deg på ved å sende 

fullt navn, fødselsdato og klasse til 

chrst@trondelagfylke.no eller ved å møte 

opp på treningen tirsdag 13.4. I mellomtiden 

oppfordrer vi alle til å øve seg på lichess.org! 

 

Christian 

 

 

FRIST FOR INNLEVERING AV 

EKSAMENSOPPGAVER TIL 

MUNTLIG EKSAMEN 

 

Frist for innlevering av eksamensoppgaver er 

fredag 30. april. 

Da er det endelig bestemt at muntlig 

eksamen på vg3 skal gjennomføres. Det 

betyr at faglærere i aktuelle fag må utarbeide 

eksamensoppgaver. 

Oppgavene sendes digitalt til avdelingsleder 

for kvalitetssikring. 

Felles maler til bruk for eksamensoppgaver 

ligger på under Skolens dokumenter: 

 

 
 

Finn riktig fagkode for muntlig eksamen i 

fag som har både skriftlig og muntlig 

eksamensordning her: 

 

Søk opp faget du skal finne fagkode for: 

 
 

Kari  

 

 

UTLEIE AV SKOLENS LOKALER 

 

Ansvarlige for utleie av skolens lokaler er 

overtatt av Hege Mortensholm og Nina 

Wiggen. 

Ta kontakt i god tid hvis du ønsker å leie 

personalrommet e.l.       

 

Kontoret 

mailto:chrst@trondelagfylke.no
https://sokeresultat.udir.no/finn-lareplan.html?query=reiseliv%20og%20spr%C3%A5k%202&fltypefiltermulti=Fagkode

