06.05.2022

CV- OG SØKNADSVERKSTED
Ser du etter sommer- eller deltidsjobb? Som
en del av «Vi på Heimdal» holder vi kurs i
skriving av CV og søknad onsdag 11. mai
og onsdag 18. mai. Vi deler også konkrete
tips om hvordan du skal gå fram når du søker
jobb og når du er på intervju. Åpent for alle
interesserte elever.
Sted: 05.032
Tid: 13:00-15:00
Klokken 14:00 serveres det gratis varm mat.
Velkommen!

spansk morsmål. Augusto Pinto Pérez ble
nummer tre i Norge i spansk morsmål, og
Daniel Alexander Bjørnstad og Marius
Danielsen Nordskag klarte så vidt å komme
videre etter semifinalen i engelsk. Dessverre
ble Daniel syk, men Kaya Jacquey Finserås
stilte opp som reserve bare noen timer før
avreise til Kristiansand.

FORSKNINGSPROSJEKTET
«JENTERS VERDEN»
NTNU søker jenter og unge kvinner som vil
delta i en studie som utforsker erfaringer
knyttet til opplevelser, følelser og behov som
kan ha betydning for utvikling av problemer
med rus eller med rus og psykisk helse.
Studien gjennomføres ved at deltakeren
sorterer kort med enkle setninger i et skjema
og har en samtale rundt dette med forskeren,
her på skolen. Deltakelse er anonymisert og
frivillig. Målet med studien er at voksne skal
få økt innsikt i hvordan det er å være ung i
dag, samt hvordan ungdom og unge voksne
kan møtes på en bedre måte med bedre
tilrettelagt hjelp. Meld interesse til
miljøveileder Annette direkte eller på mobil
977 17 588.
Annette

ELEVER I NASJONAL SPRÅKFINALE
Fredag 29. april var to av våre elever i
engelskfinalen i International Language
Competition i Kristiansand. Flere elever fra
Heimdal deltok tidligere i år i engelsk,
engelsk morsmål, spansk og spansk
morsmål, og vi kom videre i engelsk og

Der fikk de to andreklassingene spørsmål om
blant annet språk og politikk fra den
engelskspråklige verden, for eksempel
hvilket parti Storbritannias statsminister
tilhører. Det ble ingen premie, men vi vil
gjerne takke Marius og Kaya for veldig god
innsats på vegne av skolen. Sjuende best i
Norge kan vi være godt fornøyde med!
Christian

VERDENS AKTIVITETSDAG
I
forbindelse med Verdens aktivitetsdag 10.
mai, vil elevene i entreprenørskap 1,
arrangere en aktivitetsdag for eldre
hjemmeboende i samarbeid med Trondheim
Kommune. Arrangementet er fra kl. 12-14,
og de skal gjøre ulike aktiviteter inne på
skolen og på området rundt. Vrimleområdet
ved Kolstad Arena vil også bli brukt til noen
av aktivitetene.
Sven-Tore og Maj Helen

