
 
NYE AVDELINGSLEDERE: 

 

 
 

Beate Berntsen er ny avdelingsleder for 

elevtjenesten 

Beate Berntsen er kjent for oss på Heimdal 

da hun i dag jobber som spesialpedagogisk 

rådgiver og rådgiver ved skolen. Beate har 

god kjennskap til videregående opplæring, 

og vil med sin brede erfaring fra fagområdet 

være en viktig ressurs for skolen, og i 

arbeidet med å fortsette utviklingen av 

elevtjenesten. Beate er lektor og har 

mastergrad i norskdidaktikk og mellomfag i 

spesialpedagogikk og sosialpedagogikk. 

Beate har undervist i over 20 år, og jobbet 

tett på elever med behov for utstrakt 

oppfølging og tilrettelegging i sin 

skolehverdag. Beate beskriver seg selv som 

utviklingsorientert, og gleder seg til å være 

med å videreutvikle elevtjenesten, både som 

en viktig støttefunksjon, og som en viktig del 

av laget rundt elevene. Vi ønsker Beate 

velkommen inn i ledergruppen og gleder oss 

til samarbeidet. Beate tiltrer i stillingen 1. 

mars. 

 

 

 

 

 

 
 

Ingrid Ertesvåg er ny avdelingsleder for 

ST (SSA) 

Ingrid Ertesvåg har jobbet som lektor i 

videregående skole og har 

undervisningskompetanse i norsk, historie, 

religion og etikk og samfunnskunnskap. 

Ingrid har god kjennskap til videregående 

opplæring med erfaring som faglærer, 

kontaktlærer, nettverkskontakt, PPU 

koordinator, lærerspesialist og ansvarlig for 

flere skoleutviklingsprosjekter.   Ingrid er 

opptatt av fagutvikling og utvikling av 

profesjonsfellesskapet har vært en stor del av 

hennes arbeidsfelt på Skrivesenteret, hvor 

hun har jobbet de siste to årene.  Ingrid er 

klar for nye utfordringer som leder, både å 

støtte lærere i deres arbeid for elevene, få 

drive med fagutvikling, og være med å bygge 

videre på gode strukturer for det 

profesjonelle fellesskapet. Vi ønsker Ingrid 

velkommen inn i ledergruppen og gleder oss 

til samarbeidet. Det er ikke avklart når Ingrid 

tiltrer i stillingen, men vi håper å ha henne på 

plass en gang rundt 1. mai. 

 

Hilsen rektor 

18.02.2022 



 

 

BIBLIOTEKET INFORMERER  

 

Markering av den internasjonale 

morsmålsdagen 

UNESCO vedtok i 1999 at 21. februar skal 

være Verdens morsmålsdag – en dag for å 

feire verdens språklige mangfold. Vi 

markerer den internasjonale morsmålsdagen, 

som er 21.februar, fra uke 7 til 10. 

 
 

Uke 7 – 10  

Utstilling og utlån av bøker på mange ulike 

språk på biblioteket. 

Utstilling av Ninots (spanske figurer) på 

biblioteket. 

Avstemning: Beste Ninot (se egen sak under) 

Tirsdag 1.mars: 3GS lager korte 

beskrivelser av bøkene vi har lånt fra det 

flerspråklige biblioteket.  

Onsdag 2. mars: Pop-up bibliotek i kantina 

med bøker på mange språk 

Elever og ansatte oppfordres til å skrive 

hilsener på sitt morsmål på veggaviser 

utenfor biblioteket og i kantina. 

Vi vet at det finnes mange morsmål på 

skolen vår. Står ikke ditt morsmål på lista 

under? Si fra, så føyer vi det til lista:  

Arabisk, arwak/jambo/nuro, bari, dari, 

engelsk, farsi, fransk, kurdisk, kurmanji, 

litauisk, nederlandsk, norsk, pashto, polsk, 

russisk, somali, spansk, svensk, swahili, 

tegalog, tegnspråk, thai, tigrinja, tsjekkisk, 

tyrkisk, tysk. 

Hvilken gruppe laga den fineste ninot? 

Ninot er en tradisjon i Valencia, Spania, som 

markerer våren. Hvert år blir det kåret en 

vinner blant alle figurene som er vist fram. 

Vinneren får en plass i Museo Fallero, 

Valencias egen ninot- Museum. 

Susana si spansk II-gruppe på vg1 har laget 3 

ninot som er utstilt på biblioteket. Kom 

innom og se dem. Stem på den figuren du 

synes er finest.  

Gruppa som laga vinnerfiguren får en liten 

premie. Vi trekker også 3 stykker blant dem 

som har avgitt stemme. Disse vil få en liten 

overraskelse.  

Du kan stemme fra 1. til 11.mars. Legg en 

lapp med navnet ditt og nummeret på figuren 

du liker best i «valgurnen» på biblioteket. Vi 

kårer vinnerne i Gjallarhorn 18.3.2022. 

 

Carola 

Bibliotekpedagog 

 

 

VOLLEYBALLTURNERING 

 

Forslag til ny dato for 

volleyballturnering/aktivitetsdag er satt til 

22. April       

 

Siri  

 

 

SKOLERING I ELEVDEMOKRATI OG 

FORBEREDELSE TIL SKOLEDIALOG 

 

Elevrådet v/styremedlemmer og vara skal ha 

en halvdagssamling fredag 4.mars fra 0800-

1215.  Tema: Utvikling av elevdemokrati 

v/Elevorganisasjonen (EO), samt 

forberedelse til skoledialog og gjennomgang 

av elevundersøkelsen. 

 

Siri og Beate 

 

 

SJAKKFINALE I BIFROST 
 

 
 

Mandag var det finale i skolens 

sjakkmesterskap, og i tråd med tradisjonen 

ble dette gjennomført i skolens største 

auditorium. De litt over 50 tilskuerne kunne 

følge partiet mellom Nils Nordsæter Resell 

(hvit) og Endre Engtrø Husby (svart) på 

skjerm med analysebrett. I starten var det 

ganske jevnt, men etter hvert var det svart 

som ble dominerende. Etter rundt 30 

minutter vant Endre Engtrø Husby fra 3IDA 

over klassekameraten. Vinneren fikk en 

http://www.valencia-cityguide.com/tourist-attractions/museums/museo-fallero.html


sjakkbok, og skolens nest beste sjakkspiller 

fikk et gavekort på kino, som rektor delte ut. 

Nils ble for øvrig vinner av 

sjakkmesterskapet forrige skoleår, og senere 

i år kommer begge spillerne og tre andre fra 

skolen til å være med i en turnering mot 

andre skoler. 

 

 
 

Tusen takk til Tron, Emil og Torkel for god 

hjelp med det tekniske, tusen takk til Kristian 

fra 1ELC som flyttet brikkene i 

analyseprogrammet som ble vist på 

skjermen, tusen takk til rektor for 

gaveutdeling, tusen takk til alle 

sjakkspillerne som deltok i mesterskapet i 

forrige semester, og tusen takk til alle som 

kom og så på! 

Christian 

 

 

 

 

 

 


