
 
 
INNOVASJONSCAMP for alle 2. 
klassene 16. og 17. februar 
Innovasjonscampen nærmer seg, og alle dere 
lærerne som har undervisning i 2. klassene 
vil bli satt opp i de timene dere har på 
campen. 
Forberedelser til innovasjonscampen: 

1. Vi sender ut informasjon om hvilke 
rom dere skal være på, og hva 
oppgavene deres vil bli under 
campen, mandag 13/2-23. 

2. Onsdag 15/2-23, kl. 14.00 – 15.35 – 
informasjonsmøte i Yggdrasil til 
lærerne som har undervisning i 2. 
klassen, og som skal delta på campen. 

 
Linda, Maj Helen og Sissel 
  
  
FELLESMØTE onsdag den 1. februar kl. 
13.00 – 15.00 i Yggdrasil 
Temaet for fellesmøte er pedagogisk 
entreprenørskap og innovasjonscamp som 
undervisningsmetode. Marthe Strømsem fra 
Ungt Entreprenørskap guider oss igjennom 
økten, og det vil bli en mini 
innovasjonscamp. Her blir det «learning by 
doing» i praksis, og et innblikk i 
innovasjonscamp som arbeidsmetode. 
Sitat fra Benjamin Franklin, tidligere 
president i USA: 
«Fortell meg, og jeg glemmer. Lær meg, og 
jeg husker. Involver meg, og jeg lærer”. 
  
Håper at dere blir inspirert til å bruke 
metoden i egen undervisning etter 
fellesmøtet. 
  
Sissel ���� 
 
 

Biblioteket informerer    
Siste sjanse! Lærebøker kastes. 
Neste uke kaster vi lærebøker fra 
studieforberedende utdanningsprogram som 
ikke lenger er i bruk (se her). 
Programfagbøker på HO og EL som er 
utdatert, kaster vi også.  
For alle læreverk gjelder: vi tar vare på 5 
eksemplarer ett år til.  
Dersom du er interessert i å ta vare på noen 
lærebøker, må du gi beskjed til oss snarest. 
Stikk innom biblioteket eller send e-post til 
bibliotek.heimdal@trondelagfylke.no. 
  
Velkommen til biblioteket! 
Elin og Carola  
 
 
 
HEIMDAL NUMMER 3 i 
sjakkmesterskap 
For sjette gang ble det arrangert 
sjakkmesterskap mellom skolene i 
Trondheimsområdet, og for andre gang var 
det KVT som arrangerte. Det var rekord i 
antall deltakere, med 14 lag. KVT har vunnet 
de forrige fem gangene, men i år vant Thora 
Storm videregående skole, med fem seiere 
og én remis. Vinnerne fikk vandrepokal og 
lunsj på Egon. Heimdal er for øvrig nest 
beste skole hvis man ser de seks 
mesterskapene samlet. 
  
Det ble spilt lag med fire spillere, og lagseier 
teller før individuell seier. Etter seks runder 
endte Heimdal 1 på tredje plass, men bare et 
halvt individuelt poeng etter nummer to. 
Heimdal 2 ble nummer tolv, et halvt 
individuelt poeng bak delt tiende plass. I 
siste runde møtte Heimdal 1 Heimdal 2, og 
førstnevnte vant 3-1.  
  
For første gang var musikkelever med, og de 
stilte med hele fire spillere. Endre var med 
for tredje gang i mesterskapet mellom 
skolene. Hallvard og Nils har begge vært 
med én gang før, og har dessuten vært med 
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på vårt interne mesterskap fire ganger, som 
de første noensinne.  
  
Tusen takk til alle som deltok og gjorde en 
kjempejobb for skolen! Takk også til KVT 
for vellykket arrangement.  
  
Neste heimdalsmesterskap blir i høst, men 
man kan spille sjakk på biblioteket når man 
vil. Der er det også sjakkbøker som kan 
lånes. I tillegg settes det fram sjakk under Vi 
på Heimdal på onsdager.  
  
Heimdal 1 

3. Endre Engtrø Husby 4IDA 
4. Mikael Fredagsvik 3MDA 
5. Runar Chang Nordgård 2MDA 
6. Joris van der Zwart 1MDA 

Reserve: Nils Nordsæter Resell 4IDA 
  
Heimdal 2 

7. Ådne Stordal 2IDB 
8. Jim-Tien Van Phan 3STB 
9. Hallvard Flatberg 4IDB 
10. Kristian Eskelund 3MDA 

Håkon Wiig Langsrud (2IDB) var dessverre 
syk.  
  
Resultater 
  Skole Lagpoe

ng 
Ind. 
poeng 

1 Thora Storm 1 11 17,5 
2 Malvik 8 15,0 
3 Heimdal 1 8 14,5 
4 KVT 1 8 14,0 
5 Katta 1 7 13,0 
6 Thora Storm 2 7 12,5 
7 Charlottenlund 

1 
6 13,5 

7 Strinda 6 13,5 
9 KVT 2 6 11,0 
1
0 

Skjetlein med 
venner 
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Christian 

  

 
 
 
 
MINNER OM FRIST FOR 
OPPMELDING TIL 
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 
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