
 
 

 

BLI KJENT MED NY ANSATT PÅ 

SPRÅK OG SAMFUNNSFAG  

 
Navn: Marte Kleppe Likvern 
Alder: 27 
Fag: Tysk, sosiologi og biologi 
Funfact: Har en tvillingsøster! 

 

 
 

 

 

Navn: Maria Isabel Abrante 

Alder: 25 år. 

Fag: Spansk 

Fun fact: Jeg har hatt deltidsjobb på 

kattehotell 

 

 

 

 

Navn: Ragnhild Sveli 

Alder: 33 år 

Fag: Underviser nå i norsk, men har 

undervisningskompetanse i historie, religion 

og samfunnskunnskap i tillegg.  

Fun fact: Har tegnspråk som arbeidsspråk i 

min andre jobb som læremiddelutvikler 

 

 
 

 

Navn: Jonas Hansen Gjendemsjø 

Alder: 28 

Fag: Geografi, engelsk og sosiologi 

Fun fact: Har vært på scenen og spilt 

trommer i Storsalen på Studentersamfundet! 

(riktignok for tom sal, og ikke sånn veldig 

bra, men det skjedde!) 

 

 

02.12.2022 



 

 

Navn - Ingvild Gaustad 

Alder - 24 år 

Fag - Norsk, historie og engelsk 

«fun fact» - Jeg kan alle statene i USA på 

rams 

 

 
 

 

 

TRONDHEIM EXPO. 

 

Tirsdag 10.01 arrangeres Trondheim Expo 

her på skolen. Dette er en messe for 

ungdomsbedrifter i sørlige del av Trøndelag, 

og i år kommer om lag 40 ungdomsbedrifter 

fra ulike skoler for å vise frem sine 

forretningsideer.  Messen varer hele dagen 

og vil hovedsakelig foregå i fellesarealet i 4. 

og 5. etasje.  Elevene som har 

Entreprenørskap 1 som programfag er med 

som deltakere og/eller medarrangører hele 

denne dagen. Alle som ønsker er selvsagt 

hjertelig velkommen til å ta turen innom! 

 

Linda og Sven-Tore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVENTSKALENDER OG 

JULENØTTER 

 

Også i år tilbyr vi en adventskalender på 

biblioteket.  

 

  
 

Hver dag presenterer vi en ny bok. Bøkene 

stilles ut på biblioteket. Bøkene blir også 

presentert på Teams og Instagram.  

På infoskjermene inne på biblioteket (også 

synlig fra utsida) legger vi ut en julenøtt hver 

dag. Vet du svaret på julenøtten? Kom innom 

biblioteket eller IT og få en liten godbit.  

Følg med hver dag i desember!  

IT og biblioteket ønsker alle ei fin førjulstid 

og ønsker velkommen hos oss. 

Emil, Einar, Temesgen,  

Toril, Elin og Carola 

Teamet på IT og biblioteket 

 

 
 

 

 

  



 

SJAKKFINALE I BIFROST 5.12 

 

Vårt årlige sjakkmesterskap er snart over, 

etter fem innledende runder og 

ekstraomganger. Den siste runden spilte 

elevene fischersjakk, noe som betyr at 

offiserene settes opp på vilkårlige plasser, 

men samtidig er det likt for alle. Takk til alle 

de 25 elevene som deltok, og takk til alle 

ansatte og studenter som hjalp til med det 

praktiske. En spesiell takk til Nils Nordsæter 

Resell, som er første elev som har vært med 

på sjakkmesterskapet fire år på rad! Han ble 

nummer 1 i Vg2 og nummer 2 i Vg3.  

 

Finalen holdes i Bifrost mandag 5. desember 

kl. 11.30. Regjerende mester Endre Engtrø 

Husby (4IDA) møter Mikael Fredagsvik 

(3MDA), og det er første gang en 

musikkelev er i finalen. Partiet blir overført 

til storskjerm, slik at man kan følge med på 

hvem som leder og se forslag til trekk. Alle 

er velkomne! 

 

Ti spillere inviteres til å delta i 

sjakkmesterskapet mellom skolene i 

trondheimsområdet. Dette skal foregå på 

KVT torsdag 26. januar.  

 

Under ser vi de ti elevene som fikk best 

resultater i de innledende rundene. Elever 

merket med # måtte spille omkamper.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25 elever var innom sjakkmesterskapet i 

november i år. Mikael Fredagsvik, som er 

helt til høyre i bildet, er i finalen.  

 

 

Bildet viser fjorårets finale i april, hvor 

Endre Engtrø Husby (til høyre) slo Nils N. 

Resell. Endre møter Mikael i finalen.  

 

Christian 

 

1 Endre Engtrø Husby 4IDA 5,0 

2 Mikael Fredagsvik 3MDA# 4,0 

3 Runar Chang Nordgård 2MDA# 4,0 

4 Joris van der Zwart 1MDA# 4,0 

5 Ådne Stordal 2IDB 3,0 

6 Jim-Tien Van Phan 3STB 3,0 

7 Nils Nordsæter Resell 4IDA 3,0 

8 Håkon Wiig Langsrud 2IDB 3,0 

9 Hallvard Flatberg 4IDB 3,0 

10 Jørgen Storli 1IDB 2,5 


