
 
 

VALGVAKE PÅ HEIMDAL 

 

Siden vi arrangerte valgvake i forbindelse 

med det amerikanske presidentvalget i fjor, 

kunne vi ikke være noe dårligere når det var 

stortingsvalg. Derfor ble det arrangert 

valgvake for elever fra Vg1 (ST), Vg2 (MD) 

og Vg3 (ID) mandag denne uka. Elevene 

fikk servert pizza, og det var mulighet for å 

spille spill og være sosial. Vi hadde et 

program i Bifrost fra 17.15 til 21.15, med 

politisk kommentator Linda Bjørgan fra 

NRK og tidligere journalist i Adressa Harry 

Tiller som gjester. Elevene fikk lære om 

sperregrensa, ungdomspartier og mye annet. 

I tillegg var stortingsrepresentant Mari Holm 

Lønseth fra Trondheim med oss i en 

nettsamtale, og snakket om det å være 

politiker. Takk til alle lærere og elever som 

deltok! 

 

Hilde, Christian og Ann Heidi 

 

 

FARGESPILL 

 

Neste uke kommer Fargespill til skolen. De 

leier Bifrost, Dansesalen og Greenroom fra 

mandag – torsdag, og blir nok å treffe rundt 

omkring på skolen.  

Fargespill Trondheim er et kunstnerisk, 

skapende og pedagogisk samarbeid mellom 

Trondheim kommunale kulturskole og 

Trondheim kammermusikkfestival, rettet mot 

barn og unge med innvandrerbakgrunn i 

møte med norske elever. Prosjektet har 

kulturutveksling som grunnidé, og dette er 

grunnlaget for metodikken der mennesker 

møtes som likeverdige gjennom 

kulturuttrykk. Elever i mottaksklassene for 

fremmedspråklige i Trondheim kommune får 

ukentlige møter med tre 

pedagoger/kunstnere, innen sang dans og 

sirkuskunst. Gjennom disse møtene bidrar 

elevene med kulturelt materiale fra sine  

 

hjemland. Dette materialet danner grunnlag 

for en årlig forestilling satt i profesjonelle 

rammer.  

Ta godt imot dem! 

 

 
 

Følgende klasser har fått tildelt plass på 

generalprøven til Fargespill onsdag 22. 

september 2021 kl. 11.00: 

 

Klasse Antall elever Antall 

lærere 

1MDA 30 2 

2MDA 29 2 

3MDA 29 1 

1GSA 10 1 

1GSB 9 1 

1GSC 12 1 

2GS 13 2 

3GS 17 2 

4GS 22 4 

1HOB 15 1 

2STB 30 1 

2BUA/BU

B 

32 4 

VG2 HO 34 4 
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BIBLIOTEKET INFORMERER 

Det ligg framleis ein del bøker som venter på 

å bli henta av elevar som manglar lærebok og 

har fått SMS om at dei kan hente bøkene. 

Bøker som ikkje er henta innan onsdag 22.9. 

kl. 12, vil bli køyrt til boklager. 

 

Biblioteket er betjent i desse tidsrom i veke 

38(20.9.-24.9.): 

Måndag: 08.15 til 12.00 

Tysdag: 10.00 – 14.00 

Onsdag: 10.00 – 13.00 

Torsdag og fredag er biblioteket stengt. 

 

I veke 39 og 40 (27.9. – 8.10.) er det vakt på 

biblioteket i desse tidsrom: 

Måndag til torsdag: 09.00 – 13.00. 

Fredag 1.10. og fredag 8.10. er biblioteket 

stengt.  

 

Utanom desse tider kan IT stort sett utlevere 

reserverte bøker og ta imot bøker som du vil 

levere. 

 

Minner om at klasser/grupper som skal låne 

skjønnlitteratur må avtale tidspunkt for besøk 

på biblioteket med meg i god tid. Kom 

innom eller send e-post til 

bibliotek.heimdal@trondelagfylke.no. Vi tar 

i mot maks 5 elevar omgangen, slik at heile 

klassa/gruppa skal få låne seg ei bok i løpet 

av ein dobbeltime. 

 

Carola, bibliotekpedagog 
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