
 
 

 

STUDIEORIENTERING FOR 

AVGANGSELEVENE PÅ ST, MD OG 

ID. 

 

Mandag 23.01 vil avgangselevene på 

studieforberedende utdanningsprogram få 

informasjon om studier fra de fleste av 

landets høyskoler og universiteter her på 

skolen. Programmet er lagt ut på canvas, og 

det vil ikke bli gjennomført ordinær 

undervisning denne dagen. 

Rådgiverne vil i løpet av neste uke gå rundt i 

klassene og orientere nærmere om hvordan 

de skal forholde seg.  

 

På fredag 03.02 vil det avholdes en 

utdanningsmesse i Trondheim Spektrum fra 

kl. 09.00 til kl. 11.30. Det vil ikke bli 

ordinær undervisning på formiddagen. Det 

blir satt opp en gratis buss fra skolen kl. 

08.30 med retur 11.35 for de elevene som 

ikke har busskort.  

Det er obligatorisk oppmøte på begge 

arrangementene. 

 

Med vennlig hilsen rådgiverne 

 

 

PRIVATISTEKSAMEN VÅREN 2023 

  

Frist for oppmelding til privatisteksamen vår 

2023 er 1. februar 2023.  All oppmelding til 

privatisteksamen skjer via internett på: 

www.privatistweb.no. 

  

På privatistweb finner du viktig informasjon 

du må lese før du melder deg opp. Nettsiden 

for oppmelding er åpen fra 15. januar til 1. 

februar kl. 23.59. 

  

Eksamensavgift pr eksamen er kr 1251,- for 

fag du ikke har bestått før, og kr 2503,- for 

fag du har bestått med karakteren 2 eller 

høyere. Du betaler én avgift per eksamen.  

 

 

Avgiften betales ved oppmelding i 

PrivatistWeb.  

  

For mer informasjon om vårens 

privatisteksamen:  

https://www.trondelagfylke.no/privatisteksa

men.no 

 

Eksamensteamet - Toril 

 

 

HEIMDAL DELTAR I 

SJAKKMESTERSKAP 26.1 

 

Hvert år pleier det å være sjakkmesterskap 

mellom skolene i trondheimsområdet, og i år 

er det på KVT. Sammenlagt er Heimdal nest 

best blant skolene, og vi stiller med to sterke 

lag i år. Følgende elever deltar, og må få 

ikke-tellende fravær den dagen: 

 

Mikael Fredagsvik 3MDA 

Endre Engtrø Husby 4IDA 

Runar Chang Nordgård 2MDA 

Joris van der Zwart 1MDA 

Nils Nordsæter Resell 4IDA 

Ådne Stordal 2IDB 

Jim-Tien Van Phan 3STB 

Håkon Wiig Langsrud 2IDB 

Hallvard Flatberg 4IDB 

Kristian Eskelund 3MDA 

 

Christian 
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