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Vid Öppna huset 
den 7:e november hade Ekonomiprogrammet en aktietävling, som varade till den 9/12. 
Vinnare blev FREDRIK ELM(ek11) med 10.212 kronor, alltså en vinst på 212:- 
                                                                                                  /Peter Bengtsson 
Påminnelse 
Var vänliga och respektera att vi inte använder parfym under skoltid. Tänk på  
våra allergiker.  
 
Komplediga  
Alla våra elever som närvarade vid den internationella dagen den 9/10 är komplediga 
på fredagen den 20 december. 
 
Påminnelse  
Elevskyddsombuden har möte måndag den 16 december kl 14.30 i E5-E6. 
 
 
KPT dag 7/1 
Att kartlägga och forma åtgärder för elever med olika svårigheter 
 
Under förmiddagen kommer vi prata om Abbe, Henrik, Britney, Selma och kanske 
även några andra elever. Ni kommer få en inblick i deras något problematiska vardag 
och sedan tillsammans få diskutera vilka svårigheter de har samt hur vi tittar framåt 
mot lösningar. 
 
Vi kommer att tillsammans identifiera vilka svårigheter respektive elev har och sedan 
fokusera på hur vi på olika nivåer (individ-, grupp- och organisationsnivå) kan stödja 
eleverna. 
 
Tanken med dagen är att vi använder våra samlade kunskaper för att identifiera 
svårigheter samt hitta strategier för eleverna att lyckas. 
 
Fika kommer serveras under förmiddagen. 
Preliminärt schema: 
8.30 Samling Dackeskolans aula 
8.40 Allmän information 
9.15 Vi går ut i grupper och diskuterar utifrån olika dilemman 
9.30-10.00 Man hämtar med sig fika till sitt diskussionsrum 
11.00 Återsamling aulan. Genomgång av dilemman. 
12.00 Lunch 
13.00 Återsamling på respektive skola 
 
 
 

WasaNytt v50 
Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 



 
 

Ändrade öppettider i biblioteket 
Fr.o.m. v. 2 kommer jag att ändra mina arbetstider på Wasaskolan p.g.a. att jag går upp i 
tjänst nere på folkbiblioteket. Det betyder att biblioteket här på Wasaskolan kommer att vara 
stängt torsdagar och istället vara öppet på fredagar mellan 8.00 – 13.00. Övriga tider 
påverkas inte! På tider utanför min arbetstid på Wasaskolan finns möjlighet att vid enstaka 
tillfällen boka besök etc. – kom då in och prata med mig så kan jag säkert lösa detta! 
                                                        God jul, ett gott nytt år och ett skönt lovÖnskar Emelie!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expeditionen  
önskar Er alla en God Jul och ett gott Nytt År ! 
 
 

 


