
 
 

HEI ALLE SAMMEN! 

Onsdag 20. oktober er det satt av tid til digital 

pedagogikk i 8. time. I den forbindelse ønsker vi å 

invitere dere til erfaringsutveksling i formatet 

TeachMeet.  

Kanskje har du oppdaget et dataprogram som du 

mener andre kan ha nytte av eller en smart løsning i 

en plattform som du ønsker å dele med dine kolleger? 

Da hører vi gjerne fra deg innen mandag 18. oktober. 

Og husk, hver deltaker får 3-5 minutter til å presentere 

sitt innlegg, så dette er lavterskel. Alle som 

presenterer den dagen, vil få en liten oppmerksomhet. 

Vi gleder oss! 

Hilsen Robert, Carolina, Einar, Ole Petter og Ketil       

 

 

NORMALISERING ETTER PANDEMI  

 

Skolene har nå gått bort fra trafikklysmodellen for 

smittevern. I takt med normaliseringa av samfunnet 

har situasjonen på skolen også normalisert seg, 

skoledagen er nå ganske lik slik den var før 

pandemien for de aller fleste elever. Etter høstferien 

vil skolen normalisere driften på de fleste områder 

som har vært  berørt av smitteverntiltak.  

 

I løpet av pandemien har skolen registrert 61 smitta 

elever og fem smitta ansatte. Fra og med nå vil ikke 

skolen føre statistikk med smitta elever og ansatte. 

Skolen vil ikke lengre informere om smittetilfeller 

blant elever og ansatte. Elever og ansatte som blir 

direkte berørt av smitte på skolen vil fortsatt få 

beskjed om eventuell testing og karantene.  

  

Ledelsen  

 

 

EKSAMENSPLAN HØSTEKSAMEN 

Eksamensplanen for høsteksamen er lagt ut på skolens 

hjemmeside. 

 

Kari 

 

 

 
 

 

HØSTFERIE 

 

Jeg benytter anledningen til å ønske alle elever og 

ansatte en riktig så god høstferie. Vi har hatt en god 

oppstart selv om det har vært travelt. Endelig kan vi 

ha en helt vanlig skolehverdag hvor det faktisk er helt 

greit  å gi en klem!  

Jeg håper dere lager dere noen opplevelser ute - og jeg 

anbefaler å ta seg en tur i nærområdet for å ta inn de 

nydelige høstfargene som skogen har kledd seg i.  

Vi går mot seinhøst, det er mørkere om kveldene og vi 

kryper mer innomhus. Vi tenner lys inne, koser oss og 

er ganske så sosiale. Ta dere en velfortjent pause og 

kom tilbake med fornyet energi. Jeg vil også takke for 

at dere alle har tatt så godt imot meg som ny rektor 

her på Heimdal vgs. Det er så utrolig mye spennende 

læring som skjer hver dag! 

 

Ha en superfin høstferie. 

 

 
Hilsen Hanne Mari Sæther 

08.10.2021 


