26.11.2021

JULEGRANTENNING

BESKJED FRA COOP EXTRA

Velkommen til en hyggelig førjulsstund
mandag morgen kl 0745-0800.

Minner om at det er påbud med bruk av
munnbind i butikken.

Skolemiljøutvalget

Ekspedisjonen

BIBLIOTEKETS
ADVENTSKALENDER

HEIMDALSMESTERSKAPET ER I
GANG

I år tilbyr vi 2 adventskalender på
biblioteket.

Vårt årlige sjakkmesterskap begynte mandag
denne uka, og det var partier også tirsdag og
torsdag. Totalt har 25 elever vært innom for
å spille. Vi fortsetter mesterskapet neste uke,
med partier tirsdag og torsdag i lunsjen i rom
05 034. Vi setter opp ekstrarunder hvis det er
behov for det. Alle som er påmeldt, men som
ikke kan eller vil være med neste uke, må gi
beskjed til Christian på 98 46 71 20 eller
chrst@trondelagfylke.no. Det er lov for
andre å se på.

I den ene adventskalenderen presenterer vi
en ny bok hver dag. Bøkene stilles ut på
biblioteket og blir presentert på Teams og

Snapchat
.
I skranken setter vi fram en ny gåte hver dag.
Løser du gåten, vanker det en liten godbit.
Følg med hver dag i desember!
Velkommen til biblioteket
Carola,
bibliotekpedagog

Topp ti etter tre runder
1
Jim-Tien Van Phan 2STB
2
Endre Engtrø Husby 3IDA
3
Jørgen Aune 1IDB
4
Ådne Stordal 1IDB
5
Håkon Wiig Langsrud 1IDB
6
Hallvard Flatberg 3IDB
7
Kristian Skjervø 1ELC
8
Vegard Lyng 2EEA
9
Christoffer Wattengård 1STD
10
Kristian Peder Skaugset 1STD
Christian
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VOLLEYBALLTURNERING/AKTIVITETSDAG
Tradisjonen tro arrangerer elevrådet
volleyballturnering før jul. I år er datoen
mandag 20.desember. Hver klasse melder
på sitt/sine lag. Det kan være en blanding av
gutter og jenter. Tillitselevene i hver klasse
får ansvar for å melde fra til Jesper
(elevrådsleder) og Live (nestleder) om antall
grupper og lagnavn. Det blir premie til beste
lagnavn, lagånd, kostyme, heiagjeng og
vinnerlaget selvsagt
. Frist for å melde på
lag er 13. Desember. Sett av dagen, mer info
kommer!
Siri og elevrådsstyret

ELEVUNDERSØKELSEN
Elevundersøkelsen 2021 er nå åpen for å
besvares. Den må besvares innen
17.desember. Brukernavn er lagt i hylla til
kontaktlærere. Informasjon om
undersøkelsen finnes på skolens hjemmeside
og Canvas.
Siri

