
 
 

 

SLUTTE I FAG 

 

Elever som vurderer å slutte i fag, må først 

kontakte egen avdelingsleder eller rådgiver. 

Siste frist for å slutte i fag er satt til fredag 

21. januar. Dette på grunn av 

eksamenstrekket som gjennomføres i slutten 

av januar. Det må foreligge tungtveiende 

grunner for å kunne slutte i fag, med mindre 

det aktuelle faget ikke inngår i kravet for å få 

vitnemål.  

Elever som slutter i fag etter fristen, gjør 

dette på eget ansvar med tanke på å få nok 

obligatoriske eksamener/fag for å få godkjent 

vitnemål.  

 

Kari 

 

 

PRIVATISTEKSAMEN VÅREN 2022 

  

Frist for oppmelding til privatisteksamen vår 

2022 er 1. februar 2022.  All oppmelding til 

privatisteksamen skjer via internett på: 

www.privatistweb.no. 

  

På privatistweb finner du viktig informasjon 

du må lese før du melder deg opp. Nettsiden 

for oppmelding er åpen fra 15. januar til 1. 

februar kl. 23.59. 

  

Eksamensavgift pr eksamen er kr 1217,- for 

fag du ikke har bestått før, og kr 2435,- for 

fag du har bestått med karakteren 2 eller 

høyere. Du betaler én avgift per eksamen. 

Avgiften betales ved oppmelding i 

PrivatistWeb.  

  

For mer informasjon om vårens 

privatisteksamen:  

https://www.trondelagfylke.no/privatisteksa

men.no 

 

Toril 

 

 

NM I ENGELSK 
 

Heimdal skal delta i NM i engelsk for tredje 

gang. Dette er en kreativ skrivekonkurranse 

OG en kortfilmkonkurranse. Deltakerne vil 

motta en tittel eller et tema de skal skrive om 

i opptil tre timer, eller lage en kortfilm på 

opptil tre minutter. I utgangspunktet skal 

skrivekonkurransen foregå onsdag 12. januar 

fra 9 til 12, men det kan være mulig å finne 

andre tidspunkt på torsdag eller fredag 

samme uke, eventuelt også hjemmefra. De 

som vil lage kortfilm vil få vite temaet (det 

samme som for skrivekonkurransen) onsdag, 

og må levere den ferdige filmen i løpet av 

søndag 16.12.  

 

Snakk med din engelsklærer hvis du er 

interessert i å delta. Snakk også med den 

læreren du eventuelt har onsdag 12. januar 

om det er greit at du deltar. En jury vil kåre 

en lokal vinner fra skolen, og vedkommende 

vil få en liten premie. Vinneren (eller 

vinnerne) skal så delta i landsfinalen 16. 

februar på Jessheim videregående skole 

(eller digitalt, om det blir det). 

 

Christian 
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