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Information från Wasaskolan 

Tack 
Ett varmt tack till våra språkassistenter Rayka och Frederik för deras tid hos 
oss. Det har varit värdefullt med Er närvaro på lektionerna! Lycka till med 
era fortsatta studier till lärare. 

Omprov 
Onsdagen den 27 februari kl 13:30 – 15:30 har vi ett omprovstillfälle i aulan. 
Det kommer att vara Harald som vaktar. Undervisande lärare ger honom 
instruktioner och material i god tid. 

Feriearbete 
Ansökningen nu är öppen för att 
feriearbeta i Tingsryds kommun i 
sommar. Elever kan enkelt ansöka 
genom att fylla i ett 
ansökningsformulär via Tingsryds 
kommuns webbsida:  
https://tingsryd.se/service-tjanster/lediga-jobb/feriearbete/#21077  
Där finns även information om vad 
det innebär att feriearbeta i 
Tingsryds kommun. 

Alla ungdomar under 19 år som 
går ut nionde klass samt första och 
andra året på gymnasiet och som 
är folkbokförda i Tingsryds kommun kan söka. Ett perfekt tillfälle för att få 
arbetslivserfarenhet och tjäna egna pengar. 

Klasskonferens – tvåor 
Onsdagen den 6 mars är det dags för klasskonferens för våra tvåor. Mentor 
och representanter från vårt elevhälsoteam deltar i mötena i gröna rummet. 

Klass Mentor Tid den 6 mars 

BF17 Agneta och Carol 12:30 – 13:00 

IN17 Robban 13:00 – 13:20 

EK17 Patrik 13:20 – 13:40  
Paus 13:40 – 14:00 

SA17 Harald 14:00 – 14:30 

TE17 Ann 14:30 – 15:00 
 

https://tingsryd.se/service-tjanster/lediga-jobb/feriearbete/#21077
https://tingsryd.se/service-tjanster/lediga-jobb/feriearbete/#21077


 

Val av inriktning, kurser inför nästa läsår 
Vi kommer att informera ettor och tvåor under veckorna 9 och 10 om vilka 
val som ska göras inför nästa läsår. Exakt tid när vi besöker respektive klass 
kommer.   /Lina och Karin 

Föräldramöte 
Vi bjuder in målsmän till våra ettor till en informationsträff om valen, inför 
årskurs 2, onsdagen den 13 mars kl 17:30 – 19:00. Mentorer kommer att få 
blanketter att dela ut i klassen i sina fack. (Inbjudan: se bilaga). 

Information  
Information från Personalavdelningen ang. nya karensdagen och 
arbetsgivardeklaration på individnivå. (se bilaga) 

 
 

”Livet är ett stort och spännande äventyr” 

 

 Ha ett skönt sportlov! 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj096HN-rXgAhUll4sKHYlQAmsQjRx6BAgBEAU&url=https://hasselaski.se/erbjudande/sportlovsveckor/&psig=AOvVaw2LA4_jtDpAFMHaJ9ZbLflO&ust=1550052731244808


  
          2019-02-13  
Uno Midenheim 
Rektor  
  
  
  
  

Inbjudan till information om val inför åk 2 Wasaskolan  

Snart stundar val av inriktningar och kurser inför åk 2 på gymnasiet. Vi hälsar 
vårdnadshavare välkomna till en informationskväll om dessa frågor onsdagen 
den 13 mars kl 17.30 - 19.00. Ni kommer att få träffa mentorer och studie-och 
yrkesvägledare under kvällen. Elever kommer att få samma information under 
skoltid, men är givetvis också välkomna om så önskas. 
  
På programmet:  
  

• Allmän information av rektor och studie-och yrkesvägledare  
• Klassvis samling med mentor  

  
  

Plats: Matsalen Wasaskolan   
  
Vi bjuder på fika!  
  
Vi önskar svar till mentor senast onsdagen den 6 mars. (Mentor lämnar 
sedan till Adrienne.) 
  

       Varmt välkomna!  
        Uno Midenheim, rektor Wasaskolan  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 Jag/vi kommer och önskar antal:  
    

   kaffe _________________  
  

   te ____________________  
  

   juice _________________  
  
 Undertecknad har mottagit inbjudan, men kan inte komma.  
  
  
Elevens namn _____________________________________ klass __________ 
  
___________________________ den __________________   

  
  

_____________________________  
Vårdnadshavare  



Arbetsgivardeklaration på 
individnivå - AGI 

 

Riksdagen har beslutat att fr.o.m 180701 så ska uppgift om 
ersättning för arbete och gjorda skatteavdrag redovisas på 
individnivå i arbetsgivardeklarationen. 

Detta innebär att arbetsgivare varje månad ska lämna redovisning på 
individnivå till Skatteverket för löner och förmåner. 
Redovisningen börjar att gälla fr.o.m 1/1-2019. 
 
Du kan varje månad (efter den 12:e nästkommande månad) på din 
lönepsec i Visma självservice se vad som är redovisat till Skatteverket 
varje månad.  
Från och med januari 2020 kommer du inte längre att få någon årlig 
kontrolluppgift. Alla uppgifter som nu redovisas varje månad till 
Skatteverket kommer du som tidigare att kunna se i din 
inkomstdeklaration på "Mina Sidor" på skatteverket. 
 
Det är nu ännu viktigare att allt som kan påverka din löneutbetalning finns 
inlagt i självservice, tex sjuk och tjänstledigheter. Detta för att 
uppgifterna som arbetsgivaren lämnar till Skatteverket varje månad ska 
bli rätt från början och inga löneskulder ska uppstå. 
 
För mer information se Skatteverkets hemsida. 

Karensdagen ersätts av ett 
karensavdrag 

 

Den 1 januari 2019 infördes karensavdraget. Syftet med ändringen 
är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och 
förutsägbart. 

Vad är karensavdrag? 

https://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/arbetsgivardeklarationpaindividnivasapaverkasdusombetalningsmottagare.4.35c34f651660af3747c4df0.html?q=arbetsgivardeklaration


 
Karensavdrag är ett avdrag på sjuklönen eller sjukpenningen som görs i 
samband med sjukfrånvaro. Avdraget är 20 procent av den sjuklön eller 
sjukpenning som man får vid sjukfrånvaro en genomsnittlig arbetsvecka. 
 
Karensdagen innebar att du som har oregelbundna arbetstider förlorade 
mer pengar om du var sjuk en dag när du skulle ha jobbat ett långt pass.  
Det nya karensavdraget är mer rättvist, eftersom avdraget alltid blir 20 
procent av sjuklönen. 
 
Karensdag innebar även att du kunde undvika ett högt avdrag genom att 
sjukanmäla dig sent om du blev sjuk under arbetstid.  
Med karensavdraget spelar det ingen roll när på dagen du sjukanmäler 
dig, utan avdraget kommer alltid vara 20 procent av sjuklönen under en 
genomsnittlig arbetsvecka. Läs mer här och här. 
 
 

https://skl.se/tjanster/merfranskl/cirkular/cirkular/2018/overenskommelseomvissaandringariallmannabestammelser17mom36och28mom5.25982.html
https://skl.se/download/18.188eec29168389d39d78194d/1547712423438/Bilaga%203%20Redog%C3%B6relsetext%20f%C3%B6r%20AB%2014%20och%20AB%2017.pdf
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