
 
 

 

BRUKTE KOPPER 

 

Husk å ta med brukte kopper tilbake til 

personalrommet. Det er veldig lite kopper 

der nå. 

 

Kontoret 

 

 

MARKERING AV DEN 

INTERNASJONALE 

MORSMÅLSDAGEN  

 
UNESCO vedtok i 1999 at 21. februar skal 

være Verdens morsmålsdag – en dag for å 

feire verdens språklige mangfold. 

I uke 9 og 10 (etter vinterferien) markerer vi 

den internasjonale morsmålsdagen med ulike 

aktiviteter på biblioteket: 

Fargelegg flagg fra FNs medlemsland 

Skriv en hilsen på ditt morsmål 

Skriv ord og uttrykk på ditt morsmål  

Utstilling og utlån av bøker på ulike språk. 

Vi vet at det finnes mange morsmål på 

skolen vår: Arabisk, arwak/jambo/nuro, bari, 

dari, engelsk, farsi, fransk, kurdisk, 

kurmanji, litauisk, nederlandsk, norsk, 

pashto, polsk, russisk, somali, spansk, 

swahili, tegalog, tegnspråk, thai, tigrinja, 

tsjekkisk, tyrkisk, tysk, ukrainsk.  

Står ikke ditt morsmål på lista over? Vet du 

om noen som bruker et annet morsmål enn 

dem som står på lista? Si fra til oss, så føyer 

vi det til lista:   

 

Flere tips:  

Bli med å feire Morsmålsdagen 2023 – 

morsmål.no (morsmal.no) 

Litteraturhuset i samarbeid med Trondheim 

folkebibliotek har flere arrangement på/om 

ulike språk for å markere morsmålsdagen. 

Sjå her: 

https://litteraturhusetitrondheim.no/arrangem

ent/ 

 

 

Lesetips: 

Marit Bjørgen er tidenes mestvinnende 

vinterolympier, og var på besøk på skolen for 

å dele tips om hvordan hun har oppnådd sin 

suksess! Kanskje var du på forelesningen 

og/eller har lyst til å vite mer om Marits 

metode. Kom innom og lån boka hennes. Vi 

har flere eksemplarer.  

 
 

Velkommen på biblioteket       

Elin og Carola 

 

 

HEIMDALSELEV NUMMER 1 I 

SPRÅKKONKURRANSE 

 

Augusto Pinto Pérez fikk delt førsteplass i 

første runde i spansk morsmål i International 

Language Competition. Han fikk 60 

flervalgsoppgaver om språk, geografi og 

kultur, blant annet om hovedsteder og 

nobelprisvinnere fra den spansktalende 

verden. Finalen blir i mars, og den 

gjennomføres digitalt. Augusto har også vært 

blant de beste i Norge to ganger tidligere.  
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Heimdal deltok også i spansk nivå 2 og 

engelsk, men nådde ikke opp i år. Tidligere 

har vi vært i semifinalen i spansk og finalen i 

engelsk.  

 

Christian 

 


