
 
 

 

RYDDING OG LÅSING AV 

UNDERVISNINGSAREALER  

  

Minner om at alle undervisningsarealer skal 

ryddes og låses etter at undervisningsøkta er 

ferdig. Se også etter at skjermer er slått av. 

Renhold opplever utfordringer med at 

stolene ikke er hengt opp på pultene når de 

skal rengjøre klasserommene etter endt 

undervisning. Dette medfører mye 

ekstraarbeid og slitasje for renhold. 30 stoler 

er mye for én renholdansatt, i motsetning til 

én stol pr elev. Rutinen for opphenging av 

stoler endres derfor til at elevene henger opp 

stolene etter hver endt arbeidsøkt. Endring av 

rutinen er tatt opp i drøftingsmøte med 

tillitsvalgte.   

  

Minner samtidig om at det ikke er tillatt med 

mat eller drikke i skolens auditorier.    

  

Arve 

 

 

JULEKONSERT 

Musikklinja inviterer til julekonsert mandag 

20. desember kl.19.00 i Bifrost. Her blir det 

et variert program som inneholder både 

julemusikk og annen musikk. Mer 

informasjon om kjøp av billetter kommer i 

en felles mail. Velkommen! 

 

Ketil 

 

 

JULELUNSJ FOR ANSATTE   

  

Tradisjonen tro blir det julelunsj for ansatte 

og pensjonister i kantina siste skoledag før 

jul. Arrangementet starter kl. 

12.00. Velkommen!  

  

Arve  

 

 

SJAKKMESTERSKAP 

 

Femte og siste ordinære runde av 

sjakkmesterskapet ble avholdt torsdag 2.12. 

Totalt har 26 elever vært innom 

konkurransen, og det har vært mellom 14 og 

20 elever som har spilt samtidig. På grunn av 

sykdom trenger vi en ekstrarunde. Elever 

som har vært borte én eller flere runder fra 

sjakkmesterskapet, som har gitt beskjed om 

dette og som er interessert, kan møte opp på 

05 034 i lunsjen torsdag 9.12. 

 

Vi skal delta i et sjakkmesterskap mellom 

skolene i trondheimsområdet torsdag 27. 

januar. Dette vil foregå på Strinda 

videregående skole, og det er naturlig at 

deltakerne får ikke-tellende fravær. Det vil 

bli snakk om enten fem eller ti elever. Elever 

som har deltatt i vårt eget sjakkmesterskap 

og har fått minst ett poeng, kan ta kontakt på 

98 46 71 20 for å melde sin interesse.   

 

Christian 

 

 

ELEVER PÅ WORKSHOP 

 

Tirsdag 7. desember vil elever på vg2, som 

har Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1, 

delta på Workshop med Ungt 

Entreprenørskap på BI fra kl. 9-14. Tema for 

Workshopen er markedsføring, 

forretningsplan/modell, økonomi/regnskap 

og Pitch.  

 

Maj Helen 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.12.2021 



 

 

NM I ENGELSK 

 

Heimdal videregående skole skal igjen delta i 

NM i engelsk. Dette er en kreativ kortfilm- 

og skrivekonkurranse som skal foregå 

onsdag 12. januar på skolen vår. Elevene vil 

få oppgitt et tema de skal skrive om eller 

lage kortfilm om. Dette er gjerne et begrep 

som kan forstås på flere måter. I fjor var 

temaet «Hope», for både kortfilm- og 

skrivekonkurransen. Teksten må leveres 

innen tre timer, mens det er fem dagers frist 

hvis man velger kortfilm (på opptil 3 

minutter). En jury fra skolen velger ut en 

vinner fra skrivekonkurransen og 

kortfilmkonkurransen, og den eller de vil bli 

med i den nasjonale finalen. I fjor var finalen 

digital, mens den året før foregikk på 

Jessheim. Det er premie til vinneren, både 

lokalt og nasjonalt.  

 

Skrivekonkurransen varer i opptil tre timer, 

og vil starte klokka 9 eller 10. Sjekk med 

læreren du har onsdag 12. januar om det er 

greit at du blir borte noen timer. Meld deg så 

på til engelsklæreren din eller Christian på 

98 46 71 20. 

 

Christian 

 

 

RENHOLDERNES DAG 

 

Den første mandagen i desember hvert år, 

markeres renholdernes dag. 

 

Så mandag 06.12.21 – GRATULERER 

MED DAGEN og tommel opp for vårT 

flinke team Renhold ved Heimdal vgs, og til 

resten av landets renholdere.  

Oppmerksomheten er velfortjent, og feires 

med god grunn over hele Norge. 

 

 Anna 

 

 

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN- 

VÅREN 2022 

Minner om at følgende klasser har 

forestillinger / produksjoner i forbindelse 

med Den kulturelle skolesekken våren 2022. 

Se Årskalenderen i Outlook for mer 

informasjon. 

 

 

Uke Dag Tittel/sted Klasse 

01 Tirsdag 

4. jan 

Maktens 

ansikter 

Falstadsenteret 

3STA 

01 Onsdag 

5. januar 

Maktens 

ansikter 

Falstadsenteret 

3STB 

01 Torsdag 

6. januar 

Maktens 

ansikter 

Falstadsenteret 

3STC 

01 Fredag  

7. jan 

Maktens 

ansikter 

Falstadsenteret 

4IDA 

02 Tirsdag 

11. jan 

Maktens 

ansikter 

Falstadsenteret 

4IDB 

06 Mandag 

7. feb. 

Trond Giske - 

Makta Rår 

Kino – Nova 3 

3IDA 

3IDB 

10 Torsdag 

10. mars 

Face Yrkesfag 

with Comedy 

1ELA 

1ELB 

1ELC 

1ELD 

10 Torsdag 

10. mars 

Face Yrkesfag 

with Comedy 

1HOA 

1HOB 

1HOC 

1HOD 

12 Torsdag 

24. mars 

Kajsa Balto – 

samisk 

verdenspop 

1MDA 

2MDA 

3MDA 

13 Mandag 

28. mars 

Tråd 

Olavshallen – 

Lille sal 

1MDA 

2MDA 

3MDA 

13 Tirsdag 

29. mars 
Amadeus 
Trøndelag Teater 

2STA 
2STB 
2STC 
2STD 

14 Tirsdag 

5. april 

Plass Nok? En 

SLAM!Poesi-

forestilling 

2STA 

2STB 

2STC 

2STD 

 

Ketil 


