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Nyhetsbrev 2019 
Bildningsförvaltningen WasaNytt vecka 8 

Information från Wasaskolan 

Välkomna tillbaka från sportlovet! – Hoppas ni haft ett bra lov. 

Tack 
Ett varmt och stort tack riktar vi till Alexander Larsen som vikarierat i 
svenska, främst på introduktionsprogrammen! 

Konsert 
Wasaskolans elever har fått en inbjudan att lyssna till AMB:s Michael 
Jackson-konsert: Måndagen den 25 mars kl 10 – 11 i Gibson. Undervisande 
lärare avgör om eleverna måste ha ordinarie lektion i stället. 

UF 
Titta gärna på när Wasaskolans UF-företag, 
Golfkeeper UF, fick möjlighet att pitcha sitt företag 
inför hundratals företagare under Expansiva Växjös 
frukostmöte. https://www.facebook.com/WasaskolanTingsryd/videos/2234121443573678/ 

Proffsig presentation! 

Ändringar i kalendariet 
Klasskonferens för ettor blir den 20 mars i stället. IM-klassernas konferens 
blir då den 27 mars. 

Ledningsgruppsmötet flyttas från den 20 mars till den 13 mars. 

Information inför val till nästa läsår 
Vi kommer att presentera och informera vilka inriktnings- och/eller kursval 
våra ettor och tvåor ska göra till nästa läsår på följande tider: 

Klass Tid Undervisande lärare Sal 
BF17 Mån 4 mars 10:25 – 10:45 Charlotte/Agneta (matteelever går till C6) C6 
TE17 Mån 4 mars 10:50 – 11:10 Annina B6 
IN17 Mån 4 mars 12:20 – 12:40 Robban A4 
EK/SA17 Mån 4 mars 12:40 – 13:10 Patrik F23 
    

NA/TE18 Tis 5 mars 10:00 – 10:20 Annina B6 
SA/EK18 Tis 5 mars 10:30 – 11:00 Eliane F3 
VO18 Tis 5 mars 11:00 – 11:20 Charlotte A2 
IN18 Tis 5 mars 11:30 – 11:50 Robban, Paul A3 
BF18 Tis 5 mars 12:20 – 12:40 Jonas C9 

Om tiden inte alls passar undervisande lärare: Meddela oss snarast. 
  Lina och Karin 

https://www.facebook.com/WasaskolanTingsryd/videos/2234121443573678/
https://www.facebook.com/WasaskolanTingsryd/videos/2234121443573678/


 

Information från köket 
Nästa vecka är det lite ändringar i matsedeln och vecka 10 är alla dagar utom 
torsdagen omändrade. Rätt matsedel finns på skolmaten.se eller i appen. 

Sen tänkte jag att vi nästa vecka kunde göra ett nytt försök med kryddor på borden. 
Hoppas att det kommer att fungera! 

Med vänlig hälsning Åsa 

Enkäter 
Eleverna ombeds svara på två enkäter senast fredag vecka 9. 

Enkät 1: 
Låt eleverna svara på frågan ang. musik på toaletterna på Wasaskolan genom att följa 
bifogad länk. Använd förslagsvis mentorstiden v 9. Senast fredag v 9 ska 
enkätresultatet skickas till Yngve Rehnström så det är viktigt att den fylls i i god tid. 
Tack på förhand!  

Tyvärr fungerar inte länken vi fått – men så snart vi erhållit en korrekt länk kommer den 
att skickas ut till mentorer och läggas ut på It’s learning. 

Enkät 2: 
Vi på kultur- och fritidsavdelningen har skapat en enkät för barn och ungdomar i 
Tingsryds kommun där vi frågar efter vad de gör på sin fritid och vad man eventuellt 
saknar att göra. Hade ni velat skicka ut länken till enkäten till era elever så de också får 
sin röst hörd? Sista dag att besvara enkäten blir 1 mars (fredag v.9). 

Länk till enkäten: 

https://docs.google.com/forms/d/19VIBMug0PI5tD2Li8tDahWexGAABUw2sLd9X5WJjIOg/edit 

 

Jag har inte glömt – jag kommer bara inte ihåg! 
Nalle Puh 

https://docs.google.com/forms/d/19VIBMug0PI5tD2Li8tDahWexGAABUw2sLd9X5WJjIOg/edit
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