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Måndag 26/2  
är Ishockeygymnasiet åk 1-3 i Växjö på föreställningen ”Upp Upp vi lyfter”  
Se bilaga                                                                                                 / Christian   
 
Personalutbildningar vecka 6 
6 – 8 feb är Uno på rektorsutbildning. 
6 – 8 feb är Nadine L i Stockholm på utbildning. Nadines språkstuga blir inställd. 
7 – 8 feb är Helena S på utbildning i Stockholm. 
6 – 8 feb är Carol A och Anton J på utbildning i Stockholm 
6 – 7 feb är Eva M på utbildning i Stockholm 
8 feb är Mikael T på utbildning i Stockholm 
 
Stugor period 3 
 

Dag Tid Lärare  Ämne Sal 
Onsdagar 9:00 – 10:10 Urban Matematik B6 
Onsdagar 10:30 – 11:45 Helena Matte/Fysik B6 
Onsdagar 14:15 – 15:15 Agneta Matematik E8-9 
Onsdagar 10:40 – 12:00 Dave Engelska F3 
Onsdagar 10:15 – 11:30 Lotta Svenska/Engelska C6 
Onsdagar 12:45 – 14:00 Nadine SVA A2 
Onsdagar 12:50 – 14:00 Sara K Svenska/Engelska E10-11 
Onsdagar 14:05 – 15:15 Carol Svenska/Engelska B1 

 
Elevforum 
Se bifogat protokoll. Diskutera speciellt § 6 i klassen. 
 
 
 
 
 
 
”Stanna upp ibland o ta in 
ögonblicket, var tacksam för 
det Du har och fira att Du tagit 
dig dit där Du nu är” 

WasaNytt vecka 5 
Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 

https://arkiv.lidkopingsnytt.nu/album/elinsvensson/elinsvensson.htm�
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Wasaskolan Besöksadress Telefon Telefax e-post  
Postadress Linnerydsvägen 8 +46 (0)477 444 70 +46 (0)477 444 76 wasaskolan@tingsryd.se 
Box 42 Tingsryd   Internet 
362 21 Tingsryd    www.wasaskolan.tingsryd.se 

Protokoll – Elevforummöte – 25 januari 2018 

Närvarande: Hassan Rahimi (BF16), Isac Ljung (IN17), Andreas Medina (IN16), Jacob Nilsson Eriksson (IN15), Emil 
Källström (SA17), Moa Hultberg (VO16), Lucas Grüneberg (IMPRE17), Uno Midenheim, Yvonne Nilsson och Karin 
Schieber. 

§ 1. Mötet öppnades med fika. 

§ 2. Val av justerare: Lucas Grüneberg. 

§ 3. Föregående protokoll gicks igenom. Föreläsning: Vi försöker hitta någon intressant 
föreläsare till senare i vår. 
Utbildnings- och företagsmässan upplevdes bra med föreläsningarna, speciellt 
nämndes Försvarsmaktens föreläsning.  

§ 4. Skyddsrondens protokoll gicks igenom och diskuterades. Trafiken upplevs har blivit 
lite lugnare runt skolan efter att hinder har satts upp. Parkeringsreglerna framför 
skolan ska respekteras och samma sak med cykeluppställning. Bollhallens miljö 
bevakas av lärarnas skyddsombud. 

§ 5. Arbetsron har diskuterats i klasserna. Många menar att det inte är något problem. 
Ibland stör det att elever kommer för sent och detta kan störa en genomgång. Det är 
viktigt att visa respekt i klassen och tänka på att en del blir störda i sitt lärande. 

§ 6. Cafeterian: Det finns nu en fungerande kortautomat i cafeterian. Eleverna menar att 
framförallt öppettiderna i cafeterian är för korta då man inte hinner handla under sin 
rast. Man önskar även ett utökat utbud. Uno har tagit in uppgifter och priser för 
varuautomat samt automat för varma drycker. Det är bildningsförvaltningen som 
skriver ett eventuellt avtal. Betalning i automater sker via kort. Om varuautomat 
införskaffas blir alternativet att cafeterian stängs. Lyft i klasserna om man önskar 
både kaffe- och varuautomat eller bara en kaffeautomat och då behålla cafeterian. 

§ 7. På försök kommer vi att mellan sportlov och påsklov kommer att införa 
mobiltelefonförbud under lektionstid. Många elever ställer sig tveksamma till detta 
och menar att alla har ett eget ansvar att använda mobilen rätt. Vi kommer nog ändå 
att testa ett mobiltelefonförbud. Exakta regler kommer att sättas. 

§ 8. B8: Det finns en projektor uppsatt i rummet. Lite möbler etc kommer Elevrådet att 
komplettera rummet med. En musikanläggning kommer också att finnas. Dörrarna 
kommer att häktas av. Några av sofforna i foajén har flyttats in och där kommer man 
att köpa nya. Förhoppningsvis kan elevrådet ordna en invigning till strax före 
sportlovet. 

§ 9. Wasaspelet: Vi kommer att genomföra detta i vår. 

§ 10. Tobaksfri skola: Vi har gått med i ett tobaksprojekt. Någon organisation kommer hit 
och man kommer att skapa någon fokusgrupp. Mer information kommer. Det verkar 
ha blivit en bättre respekt för rökförbudet generellt på skolområdet. 

mailto:wasaskolan@tingsryd.se
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§ 11. Mentorstid: Ibland används mentorstiden som klassråd. Eleverna märker inte att det 
är någon större skillnad mellan mentorstid och klassråd. Några klasser efterfrågar att 
Uno kommer och besöker klassen på någon mentorstid. 

§ 12. En skyddskommitté har skapats på Wasaskolan/Lärcenter. Två möten per termin ska 
hållas.,I gruppen ingår bl a 2 elever från Wasaskolan. Lukas och Isak valdes som 
elevrepresentanter. Planerade möten denna termin är den 15 mars kl 10-11 samt den 
5 juni kl 9-10. 

§ 13. På gång: Preventionsprogrammet kördes för våra treor idag. Både elever och 
föreläsare var nöjda. 
Yvonne kommer att boka in tider med elevskyddsombuden för att pejla läget i 
respektive klass. 

§ 14. Övriga frågor: Att nationella prov, speciellt i svenska 3 kan skrivas digitalt redan i vår, 
är en stark önskan från våra elever. Framför allt för att få en rättvisare möjlighet att 
göra ett bra resultat. 
 
 

 

 

Ordförande   Vid protokollet: 

 

Uno Midenheim   Karin Schieber 

 

 

 

  Justeras: 

 

  Lucas Grüneberg 

mailto:wasaskolan@tingsryd.se


FÖRESTÄLLNINGEN SOM LYFTER 
TANKAR, KÄNSLOR OCH BETEENDEN
Riksidrottsförbundet erbjuder utbildnings insatser för elitsatsande 
idrottsungdomar samt deras tränare och lärare, aktiviteter för att 
lyfta psykisk ohälsa så att vi börjar prata om problematiken.

Utbildningen startar med den 
 specialskrivna  teaterföreställningen 
Upp Upp – vi lyfter.  Föreställningen 
handlar om två elitsatsande idrotts
ungdomar. Vi får lära känna Manne och 
Lina och ta del av deras vardag med 
skola, träning och familjesituation.

Efter föreställningen har eleverna 
möjlighet att jobba vidare med ett 
utbildningsmaterial som är kopplat till 
föreställningen.  Materialet skall väcka 

reflektioner och tankar – men framförallt ge trygghet och möjlighet 
att prata om dessa viktiga frågor.

Riksidrottsförbundet har som vision att med Upp Upp  – vi lyfter 
skapa och förmedla en modern scenkonst som fångar ungdomarnas 
intresse och sätter tankar och känslor i rörelse.

För tränare och lärare kommer ett handledarmaterial finnas till
gängligt. Det innehåller bland annat diskussionsfrågor kopplade till 
föreställningen samt tips på övningar som öppnar upp för samtal 
kring dessa frågor.

“En unik och lärorik 
föreställning som behövs. 
Det är inte vanligt att man 
pratar om hur man mår så 

här öppet.“
Lamija Coric och Fanny Erstam, elever på 

basket- och hockeygymnasium i Luleå



I Sverige läser cirka 10 000 elitaktiva idrotts ungdomar i åldern 1519 
år ämnet specialidrott på gymnasiet, ungdomar som drömmer om 
att lyckas inom sin idrott. I den här mycket specifika  miljön upplever 
många elever höga prestationskrav.

UNGDOMARNA KÄNNER PRESS OCH STRESS, som i sin tur kan 
leda till psykisk ohälsa. Dessutom förekommer det  kränkningar,   
in kilningar och nollningar på idrottsgymnasierna, något som 
 Skolinspektionen uppmärksammade redan 2014.

Med anledning av detta så har Riksidrottsförbundet tillsammans 
med Specialidrottsförbunden och Skolverket beslutat att lyfta upp 
dessa viktiga och känsliga ämnen runt psykisk ohälsa bland våra 
ungdomar inom idrotten.

Svensk satsning mot 
PSYKISK OHÄLSA BLAND 
IDROTTSUNGDOMAR

Det finns kanske en mytbild att elitidrottare är 
osårbara mentalt. Men de är människor av kött 

och blod i en värld med väldigt höga krav. 
Göran Kenttä

Detta blir mer levande och kanske mer motta-
gligt att ta in. ungdomarna vågade öppna sig och 
berätta utifrån sina upplevelser och erfarenheter.

Rasmus Ax, processledare Smålandsidrotten 



MANUS OCH REGI Therese Bergmann
REGI Charlotta Åkerblom

PROJEKTLEDNING Tommy Karls, Liselotte Ohlsson, Kina Westervall 
SCENOGRAFI/KOSTYM Charlotta Åkerblom, Therese Bergmann

FILM/BILD/PROJEKTION Johan Melin, Dennis Tapio, Therese Bergmann
LJUD Theodore Trottner

PIANOKOMPOSITION Kajsa Svensson 

MANNE spelas av Dennis Tapio
LINA spelas av Ida Laitila Raftewold

MAMMA HELENA spelas av Charlotta Åkerblom
PAPPA HENRIK spelas av Tommy Karls

COACH KEVIN spelas av Erik Bolin
SIDEKICK spelas av Kajsa Svensson

Tack till Peter Ekström

Foto: Håkan Flank



ANMÄL DITT INTRESSE HÄR
Vill du att föreställningen ska komma till din skola?  
Anmäl ditt intresse här:

Liselotte Ohlson, Elitidrottsstöd Riksidrottsförbundet

  liselotte.ohlson@rf.se

Kina Westervall, Elitidrottsstöd Riksidrottsförbundet

  kina.westervall@rf.se

UTBILDNINGSPAKET 
#ViLyfter är ett utbildningspaket som består av 
både en utbildningswebb för unga idrottsaktiva 
samt ett tryckt handledarmaterial. Det ingår när 
du bokar föreställningen.

 www.vilyfter.se


