
 
 

NY KOKK I KANTINA 

 

Vi har fått ny kokk i kantina, og det er vi 

glade for! Mona Lossius startet på mandag, 

og hun har ansvar for den daglige driften av 

kantina. Mona har lang fartstid som kokk, og 

har blant annet jobbet i mange år på kantiner 

i bedriften De Tre Stuer, før hun kom hit til 

Heimdal vgs. 

 

Beate 

 

 

SØKERTALL FOR 2023-2024  

 

NB! Bare primærsøkere med ungdomsrett.   

 

Vg1 ID: 99 (90 plasser)  

Vg2 ID: 81 (90 plasser)  

Vg3 ID: 59 (60 plasser)  

  

Vg1 MD: 43 (30 plasser)  

Vg2 MD: 29 (30 plasser)  

Vg3 MD: 29 (30 plasser)  

  

Vg1 ST: 137 (90 plasser)  

Vg2 ST: 133 (120 plasser)  

Vg3 ST: 111 (120 plasser)  

 

Vg1 EL: 112 (60 plasser)  

Vg2 Elenergi:45 (30 plasser) 

Vg2 Kulde: 10 (15 plasser)  

 

Vg1 HO: 83 (60 plasser) 

Vg2 BUA: 31 (30 plasser) 

Vg2 HEA: 17 (30 plasser) 

 

Forberedende kurs min.spr: 97 (57 Plasser)  

 

Arve 

 

 

 

 

 

 

INFORMASJON OM EKSAMEN 

VÅREN 2023 

Etter tre skoleår uten eleveksamen skal vi 

igjen gjennomføre eksamen i mai og juni. 

Eksamensteamet vil som tidligere 

gjennomføre en informasjonsrunde i 

klassene. 

 

Vi har satt opp en plan for gjennomføring i 

vg3, 4ID og vg2 før påske.  Vg1 ID, MD og 

ST vil få informasjon etter påske. Berørte 

lærere vil få e-post med beskjed om 

tidspunkt. 

 

Det som er spesielt i år sammenlignet med 

skoleårene før pandemien, er at de aller fleste 

elevene våre ikke har vært i en 

eksamenssituasjon tidligere. Eksamens-

teamet ser derfor behovet for mer tilgang på 

informasjon enn det vi rekker å gi på vår 

runde i klassene. Derfor har vi lagt ut 

informasjon på skolens hjemmeside i boksen 

Eksamen. Her vil dere finne eksamens-

planene for skriftlig og ikke-skriftlig 

eksamen, informasjon om regler for 

eksamenstrekk, gjennomføring av skriftlig 

og ikke-skriftlig eksamen, hjelpemidler, 

fravær og sykdom, særskilt tilrettelegging på 

eksamen, juks, lenke til 

eksamensveiledninger i fagene, 

privatisteksamen og eksamensreglement for 

Trøndelag fylkeskommune. Her vil også 

spørsmål og svar fra våre informasjonsrunder 

i klassene bli lagt ut etter hvert.  

 

Vi håper at både elever og lærere kan finne 

nyttig informasjon på disse sidene. 

Vi oppfordrer kontaktlærere til å informere 

elevene om disse sidene. Dersom dere bruker 

klassens time førstkommende mandag, får 

elevene mulighet for å sette seg litt inn i 

temaet før vi kommer rundt i klassene.  

 

Eksamensteamet v/Toril og Kari 

  

03.03.2023 



 

 

ÅPEN HALL HVER TORSDAG, 11:20-

12:15 

 

I løpet av temaperioden for folkehelse og 

livsmestring hadde vi åpen hall i Kolstad 

Arena i lunsjen hver torsdag. Dette fungerte 

veldig bra, og vi har bestemt oss for å 

fortsette med tiltaket. Du trenger ikke 

gymtøy, bare møt opp og finn en aktivitet du 

liker. Det er også mulig å trene i 

styrkerommet, ta da med egnet tøy 😊  

 

Elevtjenesten 

 


