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Biblioteket informerer
Hvilken gruppe laga den fineste
ninot? – Vinnerne er kåret

Tipps frå oss på biblioteket:
•
•
•

Pass godt på bøkene du låner.
Skriv namnet ditt på etiketten i boka.
Sjekk med oss på biblioteket at bøkene
du har, er registrert på deg.

Spørsmål? Ta kontakt med oss på
biblioteket.
Velkommen til biblioteket�
Carola, bibliotekpedagog

Vi gratulerer gruppa som laga Shrek som
vinnere av konkurransen. Svampebob og
Oksen fulgte like bak på hhv 2. og 3. plass.
Takk til alle tre gruppene for at vi fikk bruke
figurene. Og takk til Susana som tok initiativ
til konkurransen. Premien blir overrakt i
spansktimen.
Gratulerer også til de tre som ble trukket ut
som vinnere blant dem som stemte. Vinnerne
vil bli kontaktet.
Vi samarbeider gjerne med flere
klasser/grupper og lærere om
prosjekter/utstillinger o.l.

Har du riktig lærebok?

Frå tid til anna bytter elevar lærebøker seg i
mellom eller ei bok «berre forsvinn».
Det fører til at ein elev som ikkje leverer boka
som er registrert på han/ho, vil ha eit
uteståande lån når lærebokinnleveringa er over.
Då får du ei rekning på ei bok som du meiner
du har levert. Det kan bli dyrt. Og rekninga må
du betale sjølv om du eller andre skulle finne
boka seinare.

Heimdal i landsfinale i engelskkonkurranse
I februar var Heimdal med i International
Language Competition, som er en
skolekonkurranse for fremmedspråk. Vi deltok i
spansk nivå 2 og morsmål, og engelsk og engelsk
morsmål. I første runde ble Heimdal nummer ti i
Norge i engelsk, og Marius Danielsen Nordskag
og Daniel Alexander Bjørnstad representerte
skolen i semifinalen denne uka. Der fikk de to
andreklassingene 25 spørsmål, spesielt om
språk, men også noe om historie, geografi og
samfunn. Det var jevnt mellom Heimdal og to
andre skoler etter disse spørsmålene, så elevene
fikk utslagsspørsmål, der de ble spurt om
hovedstaden i Nord-Irland og hvor Christchurch
ligger. Selv om det ble feil på det andre
spørsmålet, får Heimdal likevel lov til å delta i
landsfinalen, fordi det til ett av de tidligere
spørsmålene faktisk ikke var noen svaralternativ
som var riktige. Vi protesterte og fikk medhold,
så derfor skal Daniel og Marius representere
Heimdal i Kristiansand 29. april. Vi gratulerer!
Augusto Pinto Pérez deltok i landsfinalen i
spansk morsmål denne uka, men resultatet er
ikke klart ennå. 70 til 80 elever fra mange skoler
i Norge deltok i morsmålskategoriene og litt over
40 skoler (rundt 2000 elever) deltok i spansk og
engelsk.

Daniel Alexander Bjørnstad og Marius Danielsen
Nordskag skal representere Heimdal vgs i den
nasjonale finalen i Engelsk i Kristiansand 29. April.
De fikk et kino-gavekort av skolen.

Christian Stranger-Johannessen

Skoledialog 2022
Skoledialogen står for tur mandag 21. mars.
Dette er et møte mellom skolen og Direktør for
Utdanning. Møtet gjennomføres denne gangen
også digitalt. Hovedmålsetningen med
skoledialogen er å bidra til kvalitetsutvikling på
utdanningsområdet og å skape en felles forståelse
av utfordringer og veien videre. Skoledialogen er
en resultatgjennomgang der skolen presenterer en
vurdering av egen resultater. Denne gangen er
det Ole Petter Håkegård, Elisabeth Lind
Anderssen, Joakim Nordskag, Sven Tore
Jacobsen, Carina Evelyne Tidei (tillitsvalgt
repr.), Henning Tveit, Beate Berntsen og Sissel
Holm som deltar i møtet sammen med
assisterende rektor og rektor. En kortfattet
oppsummering av møtet kommer på infokvarten.
Rektor

SØKERTALL FOR 2022-2023

NB! Bare primærsøkere med ungdomsrett
ID Vg1

92

ID Vg2

62

ID Vg3

58

MD Vg1

43

MD Vg2

32

MD Vg3

27

ST Vg1

149

ST Vg2

120

ST Vg3

122

EL Vg1:

92

Elenergi og ekom:

35

Kulde-, varmepumpe-, vent: 21

HO Vg1:

72

Barne- og ungdomsarbeiderfag:

22

Helsefagarbeiderfag:

44

Forberedende kurs forminoritetsspråklige
elever:
43
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