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Kökets kakrecept  
Här delar köket med sig av sina goda kakrecept så att Ni kan baka själva //Åsa  
se bif fil 
 
Semester  
Adrienne 21/5-28/5 och Cissi C 25/5-31/5 
 
Studentdagen den 8/5  
Elever i åk 1, 2 och IM-klasserna får hemuppgifter att jobba med om läraren bedömer att det 
behövs. 
 
Tisdag-onsdag 22-23 maj  
Naturguidningseleverna ägnar sig åt momentet friluftsliv. 
 
Torsdag 24/5  
Elevforummöte kl 14.00-15.00 i F1. 
 
Enkät 
Påminnelse att elever och personal svara på enkäten om mobiltelefonförbudet senast den 
22 maj. Enkäten finns på It’s learning i kursen Elevforum. 
 
Omprov 
Läsårets sista omprovstillfälle ligger onsdagen den 23 maj kl 14:00 – 16:00 i aulan. Perry 
kommer att vakta, så ge honom instruktioner och material i god tid. 
 
IM - Betyg 
Även IM-elevers betyg sätts via Dexter. Säg till Carina om någon grupp inte är korrekt. I 
dagsläget sätter lärarna enbart betygen E och högre på grundskoleämnena. 
 
Treor 
Måndagen den 21 maj träffas treorna i aulan kl 13 för information från bl a polisen. Se bilagor. 
 
 
 
 
Ha en riktig skön Pingsthelg! 
 
 
 

WasaNytt v 20 
Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 
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PM för studenten Wasaskolan  
 4/6-18 

Nu är det dags att lämna Wasaskolan och vi jobbar för att vi alla ska få ett fint och glatt minne 
från en härlig student. Här nedan hittar du information om bla studentdagen.  

 Polisen/socialen informerar i Aulan måndagen den 21/5 kl 13.00. 
 Balen är på tisdag den 5/6, Samling utanför Korrö Loge kl 17.30. 
 Aktivitetsdag/5 kamp (grusplanen) är på torsdagen den 7/6 kl 10.30-12.00.  
 Studentdagen börjar på Mårdslycke med Champangefrukost 08.30 där kommer även  

fotografering att ske. 
 Samling i kyrkan 10.30 med tal o stipendieutdelning. 
 Kort samling med mentorer innan lunch i klassrumet. 
 Studentlunch serveras i matsalen kl 12.45 -14.00 direkt efter kyrkan. 
 Kort samling med mentor i klassrummet ca14.00. 
 Samling i F-huset (uppe) 14.30  
 Utsläpp från skolan 15.00 genom dörren vid (biljarden) 
 När visselpipan ljuder samlas alla för avmarch ner till övre torget, fanbärare,musik först.  

Allmänna ordningsregler  
Vi har totalförbud av alla droger på skolan. Vi kommer att beslagta och hälla ut alkohol som 
hittas på skolan. Om man uppträder påverkad riskerar man att bli avvisad från skolan och kan 
ej delta i utsparken på scenen.  

Studentlunchen  
Vid studentlunchen kommer alla klasser att släppas in var för sig. Det kommer att vara 
bordsplacering klassvis och alla lärare och annan skolpersonal kommer att sitta bland 
eleverna. Vid lunchen lämnar man inte lokalen utan sköter toalettbesök innan insläpp. 
Självklart respekterar man och lyssnar på den som håller tal.  

Utsläppet på scenen 
Samling inför utsläppet 14.30 i F-huset övre enligt följande: BF, EK, IN, NA/TE, SA, VO 
Klasserna ropas upp, rektor läser upp alla namnen. Efter uppropen går klassen bakom ut 
genom dörren till F-korridoren får sin ballong och väntar. När alla klasser ropats upp samlas 
alla eleverna vid utgången (biljard) går ut med sina ballonger på scenen Vi spelar då en 
avslutningslåt och alla släpper sina ballonger samtidigt och går därefter ner och möter sina 
familjer. När en visselpipa ljuder samlas alla efter fanbäraren och orkestern sätter igång ner  
mot ”övre torget” där era fordon väntar, där följer ni en bilrutt.  
                                                                                          Vi önskar Er lycka till i famtiden ! 
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Wasaskolans  
STUDENTEXAMEN 8 JUNI 2018 

 
 

PROGRAM  
 

08.30 Frukost med mentorer på Mårdslycke. 
 Fotografering på Mårdslycke från 08.30-10.00 
    
10.30  Samling klassvis utanför kyrkan  

Prästens tal till studenterna. 
Framtidstal av Robin Olsson 
Stipendieutdelning 
Sång & musik av Kulturverkstan, I denna ljuva sommartid &  
Den blomstertid nu kommer. 

  
12.30 Kort samling med mentor före lunchen i klassrummet. 

 
12.45 Klasserna går tillsammans med mentor till matsalen. 

Släpps in klass för klass. Bordsplacering, lärare och mentorer 
sitter bland eleverna. 

 
14.00 Samling med mentorer direkt efter lunch i klassrum 
 
14.45 Uppställning klassvis BF,EK,IN,NA/TE,SA,VO vid utgången i E-

korridoren mot parkeringen. 
   

15.00 Påbörja utsparken  
Samling i F-korridoren efter presentation, får ballong o går mot  
E-Korridoren där sista utsläppet sker. Alla upp på scen igen 
innan man möter familjen. Ballonger till alla studenter släps 
samtidigt. 

 
15.30 När visselpipan ljuder samlar alla studenter och går på led ner 

mot byn med fana o musik först.   
Kulturverkstan spelar ner till byn. 
Bilrutt enligt avspärrning från polisen i byn.   
 
 



Kladdkaka! 
4 ägg 

6 dl socker 
3 dl vetemjöl 
1,2 dl kakao 

1 msk vaniljsocker 
300 g margarin / smör 

1,2 tsk salt 
Smält smöret. Blanda ihop de torra ingredienserna. Rör ner de i det smälta smöret. Vispa ej. 

Häll i smord form. 
Grädda 170 grader ca 20-30 min. 

 
Kärleksmums! 

3 ägg 
4,5 dl socker 

225 g smör/margarin 
2,25 dl mjölk 

6,75 dl vetemjöl 
3,75 tsk bakpulver 
3 tsk vaniljsocker 

3 msk kakao 
 

Smält smöret. Vispa ägg och socker poröst. Blanda de torra ingredienserna och vispa ner det 
i smeten tillsammans med mjölken och det smälta smöret.  

Häll i smord och bröad långpanna. Grädda i 175 grader ca 25 – 30 min. 
Glasyr! 

90 g smör/margarin 
0,6 dl kaffe 

6 - 10 dl florsocker 
2 msk kakao 

3 tsk vaniljsocker 
 

Smält smöret och vispa i övriga ingredienser till lagom konsistens. Bred glasyren på den kalla 
kakan och strö över kokos. 

 
Black & White 

Samma botten som till kärleksmums. 
Glasyr! 

225g smör 
7 – 10 dl florsocker  
4,5 msk vispgrädde 
3 tsk vaniljsocker 

 
Häll smöret och grädden i en kastrull och värm till smöret smält. 

Vispa i övriga ingredienser till lagom konsistens. Bred glasyren på den kalla kakan. Smält 
blockchoklad och ringla över.  

 




