
 
 

 

MENY I KANTINA 

 

Mandag: Varme tacobaguetter  

Tirsdag: Hønse curry  

Onsdag: Vaffel 

Torsdag: Viltgryte  

Fredag: Pizza 

 

 

PLAKATER/OPPSLAG 

 

Vi minner om at plakater/oppslag kun skal 

henges på oppslagstavlene. Det er dessverre 

ikke tillatt å henge opp noe på 

vegger/dører/søyler rundt omkring, da det 

medfører mye merarbeid for Renhold å 

fjerne tape/skoletyggis. Det er ønskelig at det 

skal se ryddig og pent ut på skolen. 

 

Vi minner også om at plakater/oppslag på 

oppslagstavlene må stemples av kontoret, for 

godkjenning. Vi deler ut kartnåler for 

oppheng på tavlene. 

 

Kontoret 

 

 

MUNTLIG EKSAMEN VÅREN 2021 

 

Muntlig eksamen blir på følgende datoer: 

 

Fredag 4. juni: 3ID og 4ID 

 Onsdag 9. juni: 3ST og 3MD 

 

Trekket offentliggjøres 48 timer før 

eksamen. 

 Elever som er trukket ut til muntlig eksamen 

skal ha obligatorisk forberedelsesdag på 

skolen dagen før eksamen. 

 

Kari 

 

 

 

 

DIALOGMØTE MED 

AVGANGSELEVER 

 

På tirsdag gjennomførte vi et dialogmøte 

mellom avgangselever, politi og 

helsesykepleier. Elevene hadde på forhånd 

forberedt noen spørsmål til politiet og Mona. 

Temaene var blant annet smittevern og hva 

som er tillatt og ikke, oppklaring av 

regelverket, mulige konsekvenser, samt 

fokus på inkludering og det å ta vare på 

hverandre og unngå å bli syke.  

 

Siri  

 

 

UNG-HUNT UNDERSØKELSE 

 

HUNT er en stor, norsk befolkningsbasert 

helseundersøkelse som omfatter 

helseopplysninger fra innbyggerne i 

Trøndelag. Siden den første 

innsamlingsrunden i 1984 har 240.000 

trøndere deltatt i HUNT. Siste 

innsamlingsrunde, HUNT4, ble avsluttet i 

2019. 

 

I forbindelse med Koronapandemien skal det 

våren 2021 gjennomføres en Ung-HUNT 

undersøkelse, der blant annet elever i 

videregående skoler er målgruppe. Skoleeier 

ønsker at det tilrettelegges for at elevene kan 

bruke 30 min til å svare på undersøkelsen en 

skoledag siste uke i mai.   

 

Skolen får i starten av mai mer informasjon 

fra HUNT om bakgrunn og innhold i 

undersøkelsen.  

 

Arve    

 

 

 

 

23.04.2021 



 

 

PARKERING 

 

Minner igjen om at det ikke er tillatt med bil-

parkering på området som er skiltet for 

scooter-parkering. Skolen har kun bil-

parkering i p-kjeller på merkede plasser. 

 

 

BIBLIOTEKET INFORMERER 

 

Forsiktig opning av biblioteket  

Frå måndag 26.4.2021 opnar vi for at inntil 6 

elevar kan sitje og jobbe på biblioteket.  

På grunn av smittevernregler må du 

registrere deg i bibliotekskranken og halde 

deg til den plassen som du får tildelt.  

Foreløpig gjeld dette når bibliotekansvarleg 

er på biblioteket, dvs. måndag til torsdag frå 

kl. 08.30 til 11.30. 

Vil du vere sikker på å få plass, er det lurt å 

avtale tidspunkt for besøket i god tid. 

 

Lyst til å lese ebøker eller lytte til lydbøker 

på andre språk enn norsk? 

Prøv Verdensbiblioteket. I 

Verdensbiblioteket finner du e-bøker og 

lydbøker på albansk, arabisk, 

assyrisk/syriansk, bosnisk/kroatisk/serbisk, 

kurdisk, persisk/dari, polsk, somali, thai, 

tigrinja og tyrkisk. Du oppretter en konto 

med e-postadressen din, logger inn og kan 

lese og lytte når du vil og så mye du vil. 

 

Fant du ikkje det språket du ynskjer i 

Verdensbiblioteket? Vil du helst lese på 

papir? 

Da kan vi skaffe bøker på 70 forskjellege 

språk fra Det flerspråklige biblioteket. Ta en 

titt på nettsiden. Finner du noe du ønsker å 

låne, kom innom biblioteket, så ordner vi det. 

 

Vil du helst lese eller lytte til bøker på 

norsk? 

Prøv BookBites. Last ned appen og logg inn 

med Feide. 

 
 

Velkommen på biblioteket       

 

Carola 

 

https://verdensbiblioteket.no/
https://dfb.nb.no/

