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Bildningsförvaltningen 

 
 
 
 
  

 
 
Preventionsprogrammet 
Torsdagen den 25 januari kl 9:00 – 10:30 är det dags för treornas obligatoriska 
genomgång av preventionsprogrammet. 

Den undervisande läraren (alternativt mentorn) kl 9 följer med klassen och tar 
närvaron. 

Tid Klass Antal elever Undervisande lärare Sal 
9:00 – 10:30 BF15 + VO15 14+8 = 22 elever BF Anton; VO Febe E10 - 11 
9:00 – 10:30 EK15 + SA15 9+17 = 26 elever EK Patrik; SA Charlotte F3 
9:00 – 10:30 NA/TE15 + IN15 5+7+5 = 17 elever NA/TE Urban; IN Robban B1 

 
Välkommen och tack 
Vi hälsar Erik Bengtsson välkommen till Wasaskolan som ny ellärare. Samtidigt 
tackar vi Joakim Haraldsson som hållit i elundervisningen under hösten. 
 
Vi hälsar också VFU-studenten Alfred Sjögren välkommen till oss. Han kommer att 
vara här under 5 veckor och främst vara med på Helenas lektioner. 
 
Utbildnings- och företagsmässa 
Wasaskolans elever fick under 
måndagen tillfälle att prata med företag 
och diskutera framtida utbildningar med 
våra mässutställare. Eleverna lyssnade 
också på ett par föreläsningar. Läs mer 
på: 
https://tingsryd.se/nyheter/kommunen/skolor-
samarbetade-kring-framtiden/ 
 
Stort tack till Jenny som organiserat det 
hela. Tack också till elever och personal 
som hjälpte till före och efter mässan 
med att möblera om foajén. 
 
 
Informationskväll 
Onsdagen den 31 januari kl 16 – 18 håller skolan öppet för en informationskväll för 
elever och målsmän som fortfarande har funderingar kring sitt gymnasieval. 
 
Rökning 
Som ni vet är hela skolans område en tobaksfri zon, så alla som vistas inom området 
berörs av rökförbudet. Tänk på att även området runt AMB:s lägenheter tillhör 
skolområdet. 
 

WasaNytt v 3 
Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 

https://tingsryd.se/nyheter/kommunen/skolor-samarbetade-kring-framtiden/
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Parkering  
Parkeringsplatser framför Wasaskolans huvudingång är endast handikapparkering. 
Alla andra hänvisas till ordinarie parkeringsplatser. Cyklar ställs vid cykelställen. 
 
Elevrådet  
har möte i F25 den 18 januari kl 12.30 
 
Elevforum 
Torsdagen den 25 januari kl 14:15  - 15:15 träffas hela elevforum i C6. 
 
Administrationen 
Wasaskolans och Lärcenters administrationspersonal har en konferens under 
eftermiddagen onsdagen den 24 januari (på annan ort). 
 
Nationellt prov 
Nationellt prov i matematik 4, se bilaga 
 
Visma  
Har du inte lagt in avvikelserna för december månad, måste du göra det måndag 
15/1. Tänk på att första fredagen i varje månad skall den föregående månadens 
avvikelser vara inlagda! 
 
 
”Det underligaste med framtiden är väl att man då kommer att kalla vår tid den  
 gamla goda tiden” 
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Nationellt prov i Matematik 4 
Onsdagen den 7 februari 2018 (lokalt datum) 

8.30 – 13.45 
 

Bokade salar 
 F0 NA/TE15 
 

 

 

 

 

 
 

 

Tid F0 

08:30 – 09:00 Urban 

09:00 – 10:15 Conny 

10:15 – 11:00 Urban 

11:00 – 11:40 Lunch 

11:45 – 12:30 Conny 

12:30 – 13:45 Urban 

Provtid 
Delprov B+C 150 min 

Delprov D 120 min 
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