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Informationsmöte för ferieungdomar  
Har du fått feriearbete i Tingsryds kommun i sommar? Då är du och din vårdnads- 

havare välkomna tisdagen den 12:e juni kl. 15.00 till aulan på Wasaskolan för 

information om feriearbete. Personalavdelningen och Vägvalet från Tingsryds 

kommun kommer där att ge er information om vad feriearbete innebär, hur och vilka 

blanketter ni ska fylla i, vem/vilka ni ska vända er till angående olika ärende, m.m. 

Detta för att du ska känna dig trygg inför ditt feriearbete. Har du eller din vårdnads- 

havande frågor angående feriearbetet är detta varmt välkommet att ställas under mötet.  

                                                  Med vänlig hälsning Lisette Ramdin Personalspecialist 

 

Fria resor för skolungdomar i sommar  
Busskort till IM eleverna kommer att delas ut på skolan under v 24. Till övriga elever  

skickas korten hem.(se bilaga) 

 

Bal  
Våra studenter firade en lyckad bal på Korrö. Tack alla, med Cissi i spetsen, som på olika 

sätt jobbat med att få den till stånd. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avslutning den 15 juni  
Bussarna går hem 11.35 (Se bilaga).  

 

Nästa läsår  
Våra blivande tvåor och treor, samt innevarande IM-elever som ska fortsätta gå på 

introduktions-programmet, startar höstterminen tisdagen den 21 augusti. 

 

Vi hälsar våra nya ettor samt helt nya elever på IM välkomna till oss på Wasaskolan 

måndagen den 20 augusti. 

 

WasaNytt v 23 
Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 



Tvåor i EK/NA/SA/TE  
Våra tvåor i de studieförberedande programmen startar igång sitt gymnasiearbete måndagen den 

11 juni kl 13 – 15 i aulan. Det är Harald som håller i uppstarten. 

AMB  
Onsdagen den 13 juni firar AMB sin student. Det kan påverka parkeringen delar av denna dag. 

Information kommer med exakta tider. 

Cykelutflykt med Personalklubben den 12 juni 
Samling i Mårdslycke  eller  ICA Ryd kl.17.00 
Vi cyklar till kajen i Urshult där vi möts för att grilla korv och umgås en stund 
Anmälan till Medborgarkontoret senast 8 juni, namn och var du startar 

                             Anna Pastoor/Personalklubben 
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