13.05.2022

OM ATTESTERT OG REDUSERT
FRAVÆR PÅ VITNEMÅL OG
KOMPETANSEBEVIS
Elevene kan nå søke om å få attestert eller
redusert fraværet sitt på vitnemål og
kompetansebevis. Søknadsskjema kan lastes
ned fra skolens hjemmeside under Finn
innhold raskt - Skjema eller hentes i hylla
utenfor ekspedisjonskontoret. Søknaden
leveres kontaktlærer senest fredag 3. juni.
Kontaktlærer sjekker skjemaene og forsikrer
seg om at datoer og dokumentasjon er riktig.
Skjemaene legges deretter i hylla til
avdelingsleder. Det er viktig at
kontaktlærerne orienterer elevene om
bestemmelsene, og at elevene er nøye med å
angi datoer og legge ved dokumentasjon.
Nedenfor følger bestemmelsene for attestert
og redusert fravær.
I henhold til Forskrift til Opplæringslovens §
3-45, kan elevene kreve at årsaken til fravær
blir ført på et vedlegg til vitnemålet eller
kompetansebeviset. Forutsetningen er at
eleven legger fram dokumentasjon på
årsaken til fraværet.
For inntil 10 skoledager (gjelder hele dager ikke timer) i opplæringsåret, kan elevene
kreve at fraværet ikke blir ført på vitnemålet
eller kompetansebeviset dersom det kan
dokumenteres at fraværet skyldes:
a. helse- og velferdsgrunner
b. arbeid som tillitsvalgt
c. politisk arbeid
d. hjelpearbeid
e. lovpålagt oppmøte
f. representasjon i arrangement på nasjonalt
og internasjonalt nivå
For inneværende skoleår har Regjeringen,
som et midlertidig unntak, bestemt at fravær
som skyldes helsegrunner ikke skal føres på
vitnemål eller kompetansebevis. Det vil

derfor ikke være aktuelt å søke om fratrekk
eller attestasjon av fravær relatert til helse.
Innenfor ramma av 10 skole-dager kan elever
som er medlemmer av andre trossamfunn
enn Den norske kirke, kreve at inntil to dager
fravær som er knyttet opp mot en religiøs
høytid, ikke blir ført på vitnemålet eller
kompetansebeviset.
Mer informasjon om fravær finner dere på
skolens hjemmeside under Meny / Regler og
rutiner / Fravær. Det er også lagt link/knapp
Fravær under ‘finn innhold raskt’ på toppen
av hjemmesida.
Kari

SKANSKAPRISEN 2021-2022
I forbindelse med åpningen av ny-skolen høsten
2018 mottok Heimdal videregående en pris fra
utbygger Skanska. Prisen besto av en pengesum
som er satt i et fond og som skal komme elevene
til gode på en eller annen måte.
Hvem kan få tildelt prisen?
Prisen skal gå til en enkeltelev eller en gruppe
elever som har utmerket seg positivt med tanke
på å trygge og utvikle et godt og inkluderende
skolemiljø. Den/de som mottar prisen har
igjennom skoleåret, i ord og handling, markert
seg positivt og tatt ansvar for et godt og
inkluderende skolemiljø gjennom handling som
underbygger skolens verdier.
Hva innebærer det å bli tildelt denne
utmerkelsen?
• Heder og ære ved en høytidelig
overrekkelse av rektor ved skoleårets
slutt.
• Diplom og blomster
• Gavekort
Hvordan bli nominert til prisen?
Alle ansatte og elever ved skolen kan være med å
stemme. En jury bestående av representanter fra

elevråd/SMU, rektor og leder for elevtjenesten
vurderer forslagene og plukker ut vinneren.
Send navn på aktuelle kandidater med en kort
begrunnelse til: beabe@trondelagfylke.no innen
mandag 31.mai

til å ha Espen med på laget. Espen vil være
på plass fra august.

BIBLIOTEKET INFORMERER
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.
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 (eller kva du har
lånt).
Minner om at både elever og tilsette skal
levere alt dei har lånt frå biblioteket og IT før
sommarferien. Nærmare info om
bokinnlevering kjem i neste veke.
Hugs også at du skal tømme og vaske
bokskapet ditt før sommarferien.
Spørsmål? Ta kontakt med oss på
biblioteket.
Velkomen til biblioteket

GOD 17.MAI TIL ALLE PÅ HEIMDAL
VGS
Ønsker alle ansatte en riktig så god 17. mai!
Finstasen er gjort klar, og iveren etter å se
barnetog, borgertog og russetog etter to års
opphold er stor. Gleder meg til å ta inn en
feststemt og pyntet Trondheim by.
Med krig i Ukraina og uro i verden oppleves
det som viktigere enn noen gang å feire
nasjonaldagen - Frihet og demokrati, frihet
som nasjon og vår egen frihet.

Carola, bibliotekpedagog

NY AVDELINGSLEDER PÅ GS
Espen Nyhagen er ansatt som ny
avdelingsleder for grunnskole opplæringen
(GS). Espen kommer fra stillingen som
rektor ved Singsaker skole og har tidligere
jobbet som lærer, IKT-ansvarlig og
avdelingsleder ved Trondheim
voksenopplæringssenter (TROVO). Espen er
utdannet adjunkt med tilleggsutdanning
(allmennlærer med årsenhet IKT) og har de
siste årene fullført rektorutdanningen på
NTNU. Med en allsidig erfaring fra
skoleverket og bred ledererfaring ser vi fram

Hanne Mari

