
 
 

 

FRA ELEVTJENESTEN 

 

- Hvordan jobber en miljøveileder? 

Sjekk ut denne informative 

videosnutten som Øystein har laget. 

Den ble vistforbindelse med en 

ungdomskonferanse i Trondheim:  
https://youtu.be/mPkm8f7KZDs 

 

KARRIEREDAGER, HOSPITERING 

OG ÅPEN SKOLE 

 

Karrieredagene arrangeres i uke 40 

(yrkesfag) og uke 42 (studieforberedende). I 

år som i fjor gjennomføres dette digitalt for 

avgangselevene. Videregående skoler og 

opplæringskontor samarbeider om å lage 

digitale direktesendinger (eller opptak). Når 

det gjelder hospitering gjennomføres dette 

fysisk i uke 45 og 46. Elevene i grunnskolen 

søker i YUO-portalen som tidligere. Hver 

enkelt avdeling bestemmer hvilke dager i 

løpet av de to ukene som passer best for å ta 

imot hospitanter. Åpen skole arrangeres den 

27.januar for Heimdal vgs.  

 

Siri  

 

 

ELEVRÅD 

 

Elev- og lærlingombudet kommer på sin 

årlige skoleturne den 4. november. Plan for 

dagen: 

 

Kl 11.15: Dialogmøte med 

ledergruppa 

Kl 12.15: Skolering av elevrådsyret 

Kl 14.00: Skolering av alle VG1-

elevene 

 

Siri  

 

 

 

 

BRANNØVELSE 

 

Skolen skal gjennomføre utsatt 

brannøvelse mandag 4. okt. kl. 11.00. 

 

Lars 

 

 

SJAKKMESTERSKAP PÅ HEIMDAL I 

NOVEMBER 

 

Forrige skoleår ble det et lite, digitalt 

sjakkmesterskap, men i år tar vi opp igjen 

tradisjonen. Alle interesserte kan være med, 

uansett nivå. Man bør hest kunne delta i de 

tre første partiene for å være med. 

 

Vi kommer sannsynligvis til å spille med 12 

minutter per spiller, uten tilleggstid, og alle 

partiene foregår på fysiske brett på rom 

05 034 («akvariet») i lunsjen. De beste fra 

vårt eget mesterskap kvalifiserer seg til å 

delta i et sjakkmesterskap mellom skolene i 

trondheimsområdet, som muligens vil skje i 

slutten av januar. Første parti i VM i sjakk er 

forresten 26.11.  

 

Vi anbefaler alle å øve seg på lichess.org og 

å laste ned Chess Clock eller en annen 

sjakklokke til mobilen. Meld deg på ved å 

sende fullt navn og klasse til 

chrst@trondelagfylke.no eller 98 46 71 20. 

Påmeldingsfrist er 15. november. Husk at du 

må gi beskjed hvis du melder deg på, men 

ikke kan være med. 

 

01.10.2021 

https://youtu.be/mPkm8f7KZDs
mailto:chrst@trondelagfylke.no


 

Foreløpig tidsskjema 

 

Uke 47 

Mandag 22.11: 11.20-12.15 

Tirsdag 23.11: 11.20-12.15 

Torsdag 25.11: 11.20-12.15 

 

Uke 48 

Tirsdag 30.11: 11.20-12.15 

Torsdag 2.12: 11.20-12.15 

 

Det kan hende at det blir ekstrarunder for å 

kåre finalistene. Tidspunktet for finalen er 

ikke bestemt. 

 

Christian 

 


