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Nobelmiddag 
VO18 serverar nobelmiddagen på Solängen måndag den 10/12 och då är de 
lektionsfria. 
 
Rapport från Karriärdag – Teknikcollege – NA/TE16 
En fullspäckad fm på Linneuniversitetet med information om det kommande 
arbetslivet inom IT, industri och teknik. Informationen fick eleverna av olika företag 
som föreläste om deras hur rekrytering går till och hur man arbetar inom företaget för 
att bli så produktiva som möjligt. Företagen hade även en mässa där eleverna kunde 
fråga och prova på olika saker. Det gavs även information ifrån arbetsförmedlingen 
och studerande på Linneuniversitetet. Det blev också en rundvandring i det nybyggda 
EPIC-huset (modern arbetsplats med olika möjligheter inom industri och teknik). Med 
bravur anordnades detta av Teknikcollege i Kronoberg. 

 
 
Fredag den 30/11  
Dackeskolans gymnasiemässa mellan 09.00-12.00 
 
Prova-på-dag  
Onsdagen den 28 november bjuder vi in Dackeskolans, Idekullas och IM-
programmets elever som ska söka till gymnasiet nästa läsår. Då kommer alla stugor 
och ordinarie lektioner vara inställda. (Undantag är att ispassen är igång även denna 
dag. Samt att Science Meet-Up har lektion enligt planering). 

WasaNytt v 47 
Information från Wasaskolan & Tingsryds Lärcenter 



Teknikcollegeresa – IN18 & TE18  
Fredagen den 16 november arrangerade TeknikCollege Kronoberg en studieresa för 
ettorna i IN och TE. Resan gick till Lund och inleddes med ett besök på företaget 
Baxter, som tillverkar dialysapperatur. Där berättade man om dialys och tekniken 
kring detta. Därefter besöktes Vattenhallen där studenter berättade om MAX 4 
(partikelacceleratorn). De fick också kunskaper om hur matsmältning fungerar. Att 
programmera via Lego Mindstorm var också något man bland annat fick testa. 

 
 
Science Meetup  
Det blir diplomutdelningen för Science onsdagen den 5 december kl 14.30 i matsalen. 
Diplomen kommer delas ut av Sara Tyskeng från Kungliga vetenskapsakademien. 
KVA:s executive director Per Hedenqvist kommer också att närvara. All personal och 
alla elever är välkomna till matsalen denna tid för att se diplomutdelningen. 
 
Enkät  
Elever och personal ska göra en enkät från förvaltningen under veckorna 47-48. 
Mentorer har fått länk som de delger sina elever. 
 
Skyddskommitté 
Den 23 november kl 10-11 träffas Wasaskolans och Vuxenutbildningens skydds-
kommitté i gröna rummet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Mellan barndom o ålderdom finns ett ögonblick 
som kallas livet” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2/12 första söndagen i advent. 
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