08.04.2022

SKOLETURNERING I SJAKK PÅ
STRINDA
Torsdag 21. april skal Heimdal delta i en
sjakkturnering mellom skoler i
trondheimsområdet. Dette vil skje på Strinda
videregående skole, og vil vare fra 8.30 til
omtrent 15.00. Vi ber derfor om at alle
deltakende elever får ikke-tellende fravær.
Våre spillere:
Endre Engtrø Husby (3IDA)
Nils Nordsæter Resell (3IDA)
Jim-Tien Van Phan (2STB)
Kristian Skjervø (1ELC)
Vegard Lyng (2EEA)
Christian

DIALOGMØTE MED
AVGANGSELEVER, POLITTI OG
HELSESYKEPLEIER
Dialogmøtet er torsdag 21.april kl 14 i
Bifrost, tema er russetiden. Russen
forbereder spørsmål som vi sender på
forhånd.

MULTICUPEN 12. MAI 2022 FOR
IDRETTSELEVER VED HEIMDAL VGS
Hei, vi er en gjeng fra idrettsklassene på 4ID som
skal arrangere “Multicupen” gjennom faget
treningsledelse. Multicupen er et arrangement for
alle idrettsklassene ved Heimdal vgs. Deltakere
deles inn i klassevise lag og skal sammen
samarbeide om å gjennomføre ulike øvelser.
Arrangementet er lagbyggende og er kjent for å
skape engasjement, samhold og gode minner. Vi
ønsker å bringe tradisjonen med Multicup tilbake
etter flere år med korona og pandemi hvor
arrangementet enten har blitt avlyst eller delt opp
i små kohorter.
Arrangementet er tenkt å bli gjennomført torsdag
12.mai og i tidsrommet 08.30 - 15.00. I den
forbindelse ville vi høre med dere faglærere om
det er i orden at elevene får fritak fra timene, da
de deltar på arrangementet.
Kontaktinfo: multicup2022@gmail.com
Vi ser fram til å høre tilbake fra dere!

Beate
Mvh Tomine og Aurora
Utstyrsansvarlig multicupen 2022

VOLLEYBALLTURNERING 22.APRIL
Hele fredag 22.april er satt til
volleyballturnering, og ulike aktiviteter blant
annet i kantina og på Yggdrasil, der det vises
film. Elevrådet er arrangør. Se detaljert
informasjon som kommer etter påske. Lærere
vil få informasjon av avdelingsledere om
oppgaver denne dagen.
Beate

GOD PÅSKE TIL ALLE PÅ HEIMDAL
VGS
Påskehøytiden står for dør og vi kan vel si at
til tross for sein påske er det mye som
minner om full vinter ute. Våren har ikke tatt
helt av her i trøndelag i april
. Påskeferien
er kanskje den ferien jeg ser mest fram til –
dagene er lysere og lengre, båten kan endelig
sjøsettes og fjellet er på sitt aller fineste med
snødekkede vidder. Byen lokker også med

uteliv og allsidig kulturtilbud. Jeg er nok
kjedelig tradisjonell av meg og liker meg
best på fjellet. Min tilbakevendende
bekymring for om det blir nok snø til påske
ser ut til å være ubegrunnet denne påska, nå
må jeg nesten tillate meg å si at det er en helt
grei mengde. Hvilke planer vi alle har for
påskeuken er artig å høre om: rolige eller
hektiske dager hjemme, fjell, fjord,
familietreff og utenlandsreiser – det som er
helt sikkert at det skal bli godt med noen
dager til å gjøre andre ting. Min plan er å få
lest ei bok jeg har hatt liggende framme en
god stund. Elena Ferrante er en favoritt, og
jeg gleder meg til å ta fatt på boka «Dei
vaksnes løgnaktive liv». Ferrantes bøker er
nydelig oversatt til hovedmål og de er en
fryd å lese.
Ordet påske er opprinnelig hebraisk og ifølge
språkrådet betyr påske «gå forbi». Jeg håper
dere går forbi dårlig samvittighet over ugjort
arbeid, går forbi alt en burde gjøre, går forbi
«rettebunkene» og går inn i en energigivende
velfortjent høytidsuke. God påsketid til alle
sammen - kom mai du skjønne milde er like
om hjørnet.
Hilsen Hanne Mari
Bilde: Ådalen, Oppdal skitrekk

