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Tisdagen den 15/5  
Sista ansökningsdagen till TE4.  
 
Wasaspelen  
Torsdagen den 14 juni går vårt numera traditionella Wasaspel av stapeln. Det blir förmiddagen 
vi ägnar åt dessa spel. Eftermiddagen blir det mentorsdag. Som förra året, behöver vi hjälp 
med funktionärer denna dag. Upplägget blir detsamma. Personalen kommer att informeras och 
delges instruktioner vad som skall göras onsdagen den 30/5 kl 15:30 i aulan. Joakim och 
Urban håller i trådarna. 
 
Valdebatt  
Det börjar dra ihop sig inför höstens val. Måndagen den 28 maj kl 9:30 – 11:30 anordnar vi en 
valdebatt i Gibson. Harald arrangerar det hela. 
 
Naturguidning  
Eleverna som läser kursen naturguidning kommer att vara iväg den 22 -23 maj. Eleverna i 
denna grupp går i EK/SA/TE15. 
 
Programråd  
Onsdagen den 16 maj har både BF och IN/TE programråd under eftermiddagen. 
 
Treor 
Nu drar det ihop sig för treornas avslutning av sin gymnasietid. Se bilaga för hur datorer etc 
ska lämnas tillbaka. 
 
Betygshantering 
PM kring betygshantering etc, se bilaga. Blanketterna för ”Förlängning av kurs” respektive 
”Betygskomplettering” hittar personal på It’s learning – välj Wasa anställda i vänstra menyn 
och sedan mappen Åtgärdsplaner etc. 
 
Enkät 
Vi kommer att utvärdera mobilförbudet vi haft under några veckor. Det är en enkät för elever 
och en annan enkät för personalen. Båda finns på It’s learning. Välj kursen Elevforum och 
mappen Enkät. Svar på enkäten 
senast den 22 maj. Tack på förhand. 
 
 
 
”Det är ett kännetecken för 
intelligens; att vad Du än gör  
så ser Du till att ha roligt  
medan Du gör det” 
 
 

WasaNytt v 19 
Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 



PM kring betygshantering, förlängning av kurs etc 
  Tid 

Betyg sätts 
Treor och IM-klasser Senast: måndagen den 4 juni kl 9:00 

Ettor och tvåor Senast: tisdagen den 12 jun kl 9:00i 

Betygskatalog skrivs under Carina meddelar när 
betygskatalogen är klar. 

Treor + IM: Senast måndag 11 juni 

Ettor och tvåor: Senast den 18 juni 

Treors 
examensbevis/studiebevis 

Skickas hem till respektive 
elev. Under vecka 24 

   

Ej uppnått godkänt betyg 

FÖRLÄNGNING 
Undervisande lärare kan 
förorda att en kurs förlängs om 
särskilda skäl föreligger. 
Blankett lämnas till 
specialpedagog. Det är EHT 
som beslutar. 

Blankett lämnas senast 18 maj. 

BETYGSKOMPLETTERING 
Lärare och elev fyller i blankett 
som lämnas till rektor. 

Blanketten lämnas senast 12 juni. 
Läraren sätter ett F i betyg nu.  
Sista dag för komplettering: Fredagen den 
31 augusti 2018 

 



TREORNAS AVSLUTNINGSVECKA - 2018 

MÅNDAGEN DEN 4 JUNI 
Klass BF15 EK15 IN15 NA/TE15 SA15 VO15 

Samling, Fika 
Utvärdering 
Jenny och Karin 

Klockan 8:40 – 9:00 i aulan 

Datorinlämning i gröna 
rummet, 
Cissi 

9:00 11:00 9:30 9:45 10:15 10:45 

Skåpstädning; visa 
skåpet för mentor, Jenny 
eller Karin 

Under förmiddagen före nyckelinlämning 

Nyckelinlämning, 
Inlämning av eventuellt 
resterande böcker. 
Jenny tar emot i gröna 
rummet. 
 

10:30 10:00 10:15 10:45 11:00 10:00 

Samling: Vid samlingen kommer du att få en blankett som du under dagen ser till att få signerad. När 
blanketten är helt ifylld lämnar du den till Jenny som sedan vidarebefordrar den till rektor, som ger 
klartecken för betygsutskrift. 

Datorinlämning: Tänk på att ha sparat undan det du vill spara från din dator innan måndagen. Även 
väskan ska lämnas. 

Böcker (låneläromedel) ska ha lämnats till undervisande lärare. Starta gärna direkt med att lämna böcker 
du inte längre behöver i din undervisning.  

Skåpet: Du ska tömma och städa ditt skåp. Visa sedan upp det för mentor, Jenny eller Karin. 

Nycklar: Du lämnar tillbaka nyckeln (nycklarna) till Jenny som bockar av dig på en lista. Om en nyckel 
saknas kommer du att få en räkning på 300 kr. Om båda nycklarna saknas blir det 600 kr du får betala. 

Busskort: Det kan du behålla – det avaktiveras automatiskt. 

Lärare: Klockan 9:00 sista tid för betygsättning. 

TISDAGEN DEN 5 JUNI 
Bal på Korrö. 

ONSDAGEN DEN 6 JUNI 
Ledigt – Nationaldagen 

TORSDAGEN DEN 7 JUNI 
Mentorsaktivitet kl 10:30 – 12:00. Samling vid grusplanen. Joakim är huvudansvarig. Mentorer och annan 
personal är funktionärer. 

FREDAGEN DEN 8 JUNI 
Studentdag – detaljerad information kommer senare. 


