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Välkomna tillbaka  
Vi hälsar våra nya elever varmt välkomna till vår fina skola. En härlig gymnasietid ligger 

framför er. 

Även våra ”gamla” elever hälsar vi välkomna tillbaka till ett nytt spännande läsår! 

  Wasaskolans personal 

 

Varmt välkomna 
Wasaskolan har fått följande nya medarbetare, vilka vi hälsar varmt välkomna: 

 Andreea Vladut, som kommer att undervisa i Svenska som andraspråk och engelska. 

 Annina Ristau, vars ämnen är matematik och fysik. 

 Paul Dimantis. Han kommer att undervisa i industriämnen. 

 Per-Ola Melander undervisar i engelska. 

 Eduard Waldner kommer att undervisa i tyska, datorkurser och matematik. Han 

kommer även att ha hand om CB/PC-hanteringen på skolan. 

 Mikael Nilsson kommer att ha NIU-elevernas idrottspecialiseringskurser. 

 Eva Ebbelind som kommer att ha elever i svenska och svenska som andraspråk. 

 Lisa Frangeur Wingren kommer att ha lektioner i svenska som andraspråk. 

 Abdi Mohamed kommer att arbeta inom IM-arbetslaget. 

 Arvid Svensson vikarierar för Anton under en del av hösten i kurserna historia och 

religion. 

 Lucas Drost, som kommer att undervisa vuxna i industrikurser. 

Inspirationsföreläsning 
Tillsammans med AMB bjuder Wasaskolan in alla elever till en 

inspirationsföreläsning i Gibson auditorium torsdagen den 

23 augusti kl 13:30. Vi kommer att få lyssna till Aron Andersson, 

som bl a är den förste person som bestigit Kebnekajse med rullstol.  

Utdelning av CB/PC 
Våra ettor kommer att få sin CromeBook alternativt PC tisdagen den 28 augusti. Det är viktigt 

att alla har med sig underskrivna avtal för att få ta med sig sin PC/CB.  

Tisdagen den 28 augusti Klass Sal 

10:00 – 10:45 IN18 C9 

10:45 – 11:30 BF18 + VO18 C9 

12:15 – 13:00 SA18 C9 

13:00 – 13:30 EK18 C9 

13:30 – 14:30 NA/TE18 C9 

WasaNytt v 34 
Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 



Matte- resp språkstugor 
Våra stugor kommer att starta från och med vecka 35. 

Dag Tid Lärare  Ämne Sal 

Onsdagar 10:15 – 11:30 Agneta Matematik B1 

Onsdagar 13:00 – 14:15 Annina Matte/Fysik B6 
     

Onsdagar 8:45 – 9:45 Per-Ola Engelska C6 

Onsdagar 12:30 – 13:30 Sara Svenska/Engelska F21 

Onsdagar 13:30 – 14:45 Lotta Svenska/Engelska F3 

Onsdagar 14:00 – 15:15 Andreea Svenska som andraspråk B1 

Aktivitetsdag 
Ettorna kommer att ha en aktivitetsdag onsdagen den 5 september tillsammans med sina mentorer. 

Föräldramöte 
Målsmän till våra ettor bjuds in till en informationsträff torsdagen den 23 augusti kl 18:00 - 19:30.  

Betygskomplettering 
Sista dag att lämna in uppgifter för betygskomplettering är fredagen den 31 augusti. 

Prövning 
Det finns tre tillfällen för prövning i någon kurs detta läsår: 7 november, 6 februari och 29 maj. 

Teater 
Wasaskolans elever inbjuds att titta på teater tisdagen den 4 september i Dackeskolans aula enligt 

följande: 

Kl 10 – 11 BF16, EK16, SA16, IN16, VO16, NA/TE16, IM18a1, IM18a2, IM18b, IMIND18 
Kl 13 – 14 BF18, EK18, SA18, VO18, IN18, NA/TE18, BF17, SA17, EK17, TE17, IN17 

Undervisande lärare följer med sin grupp. 

Information om individuella val 
Ettor som varken har NIU- eller LIU-kurser (ishockey) samlas i aulan måndagen den 27 augusti 

kl 10:10. Där kommer de att få information om vilka indvalskurser som är möjliga att söka redan i 

ettan. Därefter fortsätter det med information om kursen Idrott och hälsa. 

UF 
Elever i EK17 samt TE16 som läser kursen Entreprenörskap och 

företagande startar upp kursen onsdagen den 29 augusti kl 8:30 – 

15:00 i F23. 

Patrik och Janne 

Det ska bli spännande att se vilka företag som våra elever kommer att 

starta upp i år. Lycka till! 

 

 

”Allting är lätt – Bara man kan det.” 


