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NM I ENGELSK

BIBLIOTEKET INFORMERER

For tredje år på rad har vi deltatt i NM i
engelsk. Dette er en kreativ
skrivekonkurranse og en
kortfilmkonkurranse for elever på
videregående, men ingen på skolen deltok i
kortfilmkonkurransen i år. Deltakerne fikk
tre klokketimer til å skrive en kreativ tekst,
og i år var temaet «Loyalty». Tusen takk til
alle elevene som deltok, og gratulerer til
Charles Yvhonne Barro, som for tredje gang
ble skolens vinner. Han vil representere
Heimdal i landsfinalen, som foregår digitalt
onsdag 16. februar.
Christian

Nye elever til bibliotekutvalet
Bibliotekutvalet treng elevar som ynskjer å
vere med å utvikle skulen sitt bibliotek
vidare. Bibliotekutvalet jobbar for at elevar
og lærarar har eit tilbod som hjelper dei i
læringsarbeidet og gir rom for pausar i
skulekvardagen.
Er du interessert i å få vite meir? Kjenner du
elevar dette kan vere aktuelt for? Ta kontakt
med miljøarbeidar Annette, eller Carola på
biblioteket.
Nye bøker
Lurar du på ditt eige klimaavtrykk? Sjekk i
klimaguiden:

SJAKKFINALE I BIFROST
Før jul hadde vi vårt årlige sjakkmesterskap,
hvor totalt 26 elever deltok i minst én av de
fem ordinære rundene. Vi måtte dessuten ha
ekstrarunder for å plukke ut en finalist.
3IDA-elevene Endre Engtrø Husby og Nils
Nordsæter Resell møtes i Bifrost mandag 14.
februar kl. 11.30. Partiet vil bli vist på
storskjerm med analysebrett. Det er åpent for
alle å se på, og tidligere har vi hatt langt over
100 tilskuere. Jeg håper kontaktlærerne lar
alle interesserte elever få se oppgjøret den
dagen.
Senere i vinter skal de to finalistene og tre
andre elever delta i et sjakkmesterskap
mellom skolene i Trondheim, som Strinda
videregående skole skal arrangere.
Christian

Lyst til å forstå meir av klimaendringar og
korleis natur og miljø blir påverka?
Sjekk ut desse 2 bøkene:

Du finn bøkene i utstillinga om berekraft på
biblioteket.
Ope bibliotek
Biblioteket er no ope for både tilsette og
elevar så lenge bibliotekskranken eller ITskranken er ope. Du kan få råd og rettleiing
frå bibliotekansvarleg mellom kl. 9 og 12
måndag til torsdag.
Har du ei gruppe eller klasse som skal låne
bøker, er det fint om du avtalar tidspunkt
med bibliotekansvarleg i god tid. Kom
innom eller send e-post til
bibliotek.heimdal@trondelagfylke.no.
Velkommen til biblioteket
Carola
Bibliotekansvarleg

PROSJEKT BÆREKRAFT UKE 6
9. og 10.februar vil det bli gjennomført et
tverrfaglig prosjekt for VG1 ST med tema
Bærekraftig utvikling. Prosjektet er knyttet opp
mot fagene samfunnskunnskap, naturfag og
norsk. Fagdagen i norsk blir dermed forskjøvet
fra 9.februar til periodiseringsdagen (onsdag uten
fastsatt fagdag) 16.februar. Elevene får avspasere
ekstra timer på et senere tidspunkt. Under
prosjektdagene vil flere klasserom og grupperom
bli booket for gruppearbeid og ekspertforedrag.
Skoledagen avsluttes til klokka 13 onsdag og kl
13.45 torsdag.
Hilsen Veronica, Linda og Henning

