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Science Meetup 
Nu i höst genomför Wasaskolan en forskarskola i genetik tillsammans med Kungliga 
Vetenskapsakademien och Linnéuniversitetet. Det blir ett samarbete mellan 
Naturvetenskapsprogrammet, Teknikprogrammet och Introduktionsprogrammet.  
Vecka 43 kommer Professor Jarone Pinhassi (LNU, KVA) och håller introduktionsförläsning 
för elever som deltar i projektet.  
 
Med Science Meetup vill Akademien öka intresset för naturvetenskap och forskning och 
samtidigt stötta nyanlända ungdomar på vägen in i det svenska samhället. Elever från 
gymnasieskolans naturvetenskapliga program och språkintroduktionsprogram får 
tillsammans med lärare och forskare fördjupa sig i naturvetenskapens spännande värld. 
 

 
 
Omprov 
Onsdagen den 24 oktober kl 8:30 – 10:30 finns ett omprovstillfälle i aulan. Carol kommer att 
vakta. Undervisande lärare ger henne instruktioner och information i god tid. 
 
Elevforum – påminnelse 
Hela elevforumgruppen träffas tisdagen den 23 okt kl 11-12 i B6. 
 
På onsdag (24 okt6) har vi utbildning för de nya elevskyddsombuden i ettan och IM. Vi träffas 
vid stenen kl 8:30. 
 

WasaNytt v 42 
Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 



Skottland 
Den 24 oktober åker Sara och Lotta till Edinburgh för att besöka gymnasieskolan 
Boroughmuir. Vi ska genomföra s.k. jobshadowing och titta närmare på hur man bedriver 
litteraturundervisning. Vi kommer även att hinna med besök på Universitetet för att 
presentera Wasaskolan och Tingsryd med syftet att knyta närmare kontakt och eventuellt 
locka hit fler språkassistenter med engelska som modersmål. 

/Sara och Lotta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Period 2 
Vecka 45 startar vi med period 2. Min förhoppning är att schemat kan vara klart till slutet på vecka 43. 
Kom ihåg att vecka 45 inleds med en kompensationsledig måndag. 

/Karin 
 
BF Programråd 
Enligt kalendariet bjuder vi in till BF Programråd onsdagen den 24 oktober kl 12:30. 
 
KPT vecka 44 
Se bilaga för program. 
 
 
 
 
 

”Dela din kunskap.  
Det är en väg till odödlighet” 

 
 
 
 



V 44 - 2018 
Upplägget för v 44 ser ut enligt följande: 

Må:  08.30 – 10.00 Egen planering/KPT 

 10.00 – 10.30 Kontroll av brandlarm. All personal samlas först i matsalen för 
instruktioner. 

 10:30 – 11.30 Gymnasiearbete/APL 

 11.30 – 12.30 Lunch 

 13.00 – 15.30 Klasskonferenser treor 

Klasskonferenser i Gröna rummet enligt följande tider: 
I konferenserna deltar mentor tillsammans med elevhälsoteamet. 
(Konferens för SA16 och NA/TE16 blir det den 7 nov.) 

 

 

 

 

 

 

 

Ti: Digitala dagen i Växjö.  
Alternativt: Egen planering/KPT 

On: 8:30 – 10:00 Wasaskolans vision inklusive frukost 

 10:00 – 11:00 Referat säkerhetsutbildning 

 12:30 – 14:00 Ämneslag En/NO/SO/Id/Kar 

14:00 – 15:30 Ämneslag Sv/Ma/Kar 

 

 

 Övrig tid: Egen planering/KPT 

Klass Mentor Tid 

BF16 Perry 13:00 – 13:30 

IN16 Per 13:30 – 14:00 

EK16 Patrik 14:00 – 14:30 

Rast – Rast – Rast – Rast – Rast- Rast – Rast - Rast 

VO16 Febe 15:00 – 15:30 


