
 

Ett nyhetsbrev för anställda och elever inom Bildningsförvaltningen i Tingsryds kommun. 
Redaktör: Adrienne Widegren, 0477 – 444 97, adrienne.widegren@tingsryd.se 

Nyhetsbrev 2019 
Bildningsförvaltningen WasaNytt vecka 12 

Information från Wasaskolan 

Grattis – π-tävlingarna 
Decimaltävlingen 

1. Kaho A, IM18a1: 108 decimaler 

2. Ruyinn F, NA18: 35 decimaler 

3. Emil C, TE17: 34 decimaler 

Tipsrunda 

1. Lag Ebba S/Hussein H/Clara H 
NA/TE16. 

2. Caitlin L, VO18 

3. Lag Jakub S/Daniel K 
SA18/NA18. 

Prisutdelning: Torsdagen den 21 mars kl 11 i foajén. Stort Grattis! 

 

Sommarvikarie  
Du elev, i vilket program som helst, som fyller minst 18 till sommaren: 
Tisdagen den 2 april kl 12:30-13:15 kommer chefer och ambassadörer från 
kommunens vård- och omsorgsverksamheter hit för en rekryteringsträff. De 
vill hitta semestervikarier inom sina verksamheter. Du träffar dem i aulan. 

Nationellt prov 
Elever som läser svenska 3 skriver nationellt prov onsdagen den 10 april. Se 
bilaga. 

Elevforum 
Protokoll från mötet den 18 mars: se bilaga. 

Omprov 
Onsdagen den 27 mars kl 10-12 har vi ett omprovstillfälle i F3. Annina 
vaktar. Undervisande lärare ger material och information i god tid till Annina. 



 

Friends to friends – IM 
Den 1, 2 och 3 april så kommer Friends to Friends från Noaks Ark hit för att 
träffa IM eleverna i omgångar. De kommer att hålla lektioner á 2 timmar, 
gruppvis. Det blir schemabrytande på så sätt att elever som ingår i de 
aktuella grupperna går ifrån sina ordinarie lektioner. Ordinarie lektioner 
pågår som vanligt för övriga elever. Therese och Theo ansvarar för att 
informera berörda lärare om vilka tider och elever som blir aktuella när. 

Tider, grupper och salar: 

Måndag 1/4 
09.00 – 11.00, dari, grön 1, C6 
12.00 – 14.00, dari, grön 2, E6 

Tisdag 2/4 
09.00 – 11.00, arabiska, orange, B6 
12.00 – 14.00, arabiska, blå, B2 

Onsdag 3/4 
09.00 – 11.00, dari, gul, B2 
12.00 – 14.00, dari, arabiska, 
somaliska, engelska, B6

 
http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/folkhalsa/psykisk-halsa/samarbetsprojekt-med-noaks-ark/ 

https://noaksark.org/smaland-halland/ 

Påminnelser 
 Representanter i tvåan (inför deras student) träffas 21 mars 

kl 10-11 i gröna rummet. 

 Sista dag att göra sitt val av inriktningar/kurser: Fredagen 
den 22 mars. 

 AMB-konsert: Måndagen den 25 mars kl 10 – 11 i Gibson 
auditorium.  

Personal 
 Möjlighet till cykelreparation, se Intranet: 

http://tkintranet.adm.tingsryd.se/Startsida_intranat/Layoutsidor/Sidor-som-tillhoer-startsidan/Aktuellt/Aer-din-cykel-vaartroett.aspx?backPageId=2 

 Länstrafiken, se bilaga. 

 

 

 

”Logik tar dig från A till B.  
Fantasi tar dig vart som helst” 

Albert Einstein 

http://www.regionkronoberg.se/vardgivare/arbetsomraden-processer/folkhalsa/psykisk-halsa/samarbetsprojekt-med-noaks-ark/
https://noaksark.org/smaland-halland/
http://tkintranet.adm.tingsryd.se/Startsida_intranat/Layoutsidor/Sidor-som-tillhoer-startsidan/Aktuellt/Aer-din-cykel-vaartroett.aspx?backPageId=2


Nationellt prov i Svenska 3/SVA3 
Onsdagen den 10 april 2019 

(8:50) 9.00 – 13.00 
Delprov A – Skriftlig framställning 

Bokade salar – Grupper 
 F0 Lottas grupp 
 F3 Carols grupp 
 F23 Andreeas grupp 

Vaktschema 
Tid F0 F3 F23 

8:50 – 9:45 Lotta Carol Andreea 
9:45 – 10:15 Lotta Joakim Harald 
10:15 – 11:40 Patrik Charlotte O Friederike 
11:40 – 13:00 Ingemo Carol Andreea 

Ev 13:00 – 13:30 --- --- Theodolinda 
 
Extrauppdrag: Friederike går runt i salarna kl 12:30 för att räkna elever som är kvar och meddelar 
sedan köket hur många som beräknas komma sent till matsalen för lunch. 

Ändringar 10 april 
 TE17, Henrik, Produktionskunskap: Salsbyte till B6 

Ordinarie lektioner efter 
kl 13:40 den 10 april. 



   Protokoll   Sid 1 
   2019-03-18 
 

 

Wasaskolan Besöksadress Telefon e-post Internet 
Postadress Linnerydsvägen 8 +46 (0)477 444 70 wasaskolan@tingsryd.se www.wasaskolan.tingsryd.se 
Box 42 Tingsryd 
362 21 Tingsryd 

Wasaskolan 

Skolan med stort        och många möjligheter 

Protokoll – Elevforummöte – 18 mars 2019 

Närvarande: Sanna Strömgren (BF17), Sara Al-Obaidy (BF17), Ida Larsson (BF18), Olivia Ahlgren (EK16), Zohreh 
Faiazi (EK17), Elias Wiberg (EK18), Isac Ljung (IN17), Damian Mangan/Mustafa Alsmail (SA17), Tor Ehnrot (SA18), 
Jakob Göransson (NA/TE16), Daniel Karlsson (NA/TE18), Nelly Lindahl (VO18), Uno Midenheim och Karin Schieber. 

§ 1. Mötet öppnades med fika. 

§ 2. Val av justerare: Daniel Karlsson. 

§ 3. Föregående protokoll gicks igenom. 
Orsaken till att det bara är ok att äta i matsalen är att det blir stökigt i foajén. Det 
framkom att det finns elever som på grund av denna regel har slutat att äta lunch. 
Rektor uppmanar aktuella elever att ta kontakt med kurator. 
 
Energidrycker önskas till cafeterian, men det kommer inte att erbjudas, med 
hänvisning till bl a kommunens kostpolicy. 

§ 4. På gång: Rektor redovisade söksifforna i stora drag.  
Sista dag att söka sina kurser för nästa läsår är på fredag. Därefter kommer man att 
gå igenom vilka inriktningar och kurser som kommer igång. 
Våra UF-företag kommer att ställa ut och tävla på den regionala mässan i Älmhult 
den 21 mars. Ettorna kommer att få besöka UF-mässan. 
Wasaspelen blir den 13 juni. 

§ 5. Elevråd: Isac rapporterade att elevrådet är igång.  
 
2 500 kr har elevrådet fått från nämnden. Än har man inte beslutat exakt hur 
pengarna kommer att användas. Eventuellt kommer de att gå till någon aktivitet. 
 
B8 har återigen misskötts, så en uppmaning blir att rummet ska skötas. Än då länge är 
den stängd 2 dagar i veckan. 

§ 6. Läget i klasserna: Många av elevskyddsombuden har pratat med Yvonne. Hon 
kommer att göra en sammanställning. 

§ 7. Laget runt:  
NA/TE16: Det finns teckningar på väggarna i ex B5 och i A-korridoren. Man skulle vilja 
ha mer seriösa saker på väggarna. 
Klassen anser att det är bättre att man satsar på nya möbler i foajéer/korridorerna än 
att få musik på toaletterna. 
Det finns önskemål att köpa ut sina datorer. Uno kollar med IT-avdelningen. 
SA17: Man har svensklektioner i kemisal, skulle vilja ha en annan sal. 
IN17: Man delar verkstad med vuxenutbildningen. Lärare kan ha blandade grupper 
med elever från flera klasser och det kan upplevas som trångt. 
EK17: Eleverna tycker inte alltid att maten är god. 

mailto:wasaskolan@tingsryd.se


   Protokoll   Sid 2 
   2019-03-18 
 

 

Wasaskolan Besöksadress Telefon e-post Internet 
Postadress Linnerydsvägen 8 +46 (0)477 444 70 wasaskolan@tingsryd.se www.wasaskolan.tingsryd.se 
Box 42 Tingsryd 
362 21 Tingsryd 

Wasaskolan 

Skolan med stort        och många möjligheter 

§ 8. Matråd: Personal som ingår i matrådet är inte på plats under VT. Rektor kommer att 
utse en representant i dennes ställe och ett nytt möte kommer att anordnas. 
 
Till cafeterian önskas att Cola Zero säljs. 

§ 9. Stress o psykisk ohälsa. Bildningsförvaltningens anlitade psykolog kommer att köra 
någon form att ut utbildning kring stress och psykiska ohälsa för en eller ett par 
klasser till att börja med. Därefter görs en utvärdering om en eventuell fortsättning. 

§ 10. Enkäten Utveckling, kunskap och lärande gicks igenom. Ca hälften av eleverna har 
svarat på enkäten. Det finns synpunkter bland eleverna att det är för många enkäter 
man uppmanas att svara på. 
Reflexioner på en del av frågeställningarna: 
Lärarna utformar sin undervisning att de utformar undervisningen så att eleverna blir 
nyfikna och vill lära mer: Lärarnas och elevernas resultat skiljer en del. Kommentarer: 
”Lärare och elever tänker olika.” 
”Yngre lärare skulle kunna göra lektioner mer intressanta och ger lättare uppskov på 
inlämningsuppgifter.”  
”Det är ju lärarnas jobb att göra det intressant så det är inte konstigt att de tycker att 
de gör det intressant.”  
”Några elever blir triggade av att lärarna kör Kahoot andra inte”. 
”Kurser är målstyrda, vilket styr på ett annat sätt än under lägre stadiers 
undervisning.” 
Resultat: Lärarna får i uppdrag att göra sina lektioner mer intressanta. 
Lektionerna utformas så att de upplevs meningsfulla och intressanta. Även här skiljer 
sig lärarnas och elevernas upplevelse en del. Kommentarer: 
”Alla elever är ju inte intresserade av alla kurserna.”  
Testa olika arbetssätt – arbetsformer: 75% av eleverna håller med. 
Uppmanar till diskussioner och debatt i kurserna.  
Stötta elever vid behov/Förklarar så jag förstår: Relativt lika siffor. 
Höga förväntningar: Bra utfall 
Det jag lär i skolan idag har jag nytta av i framtiden: 25% menar att det inte stämmer. 
Kommentarer: ”Vissa kurser kommer man inte ha nytta av i framtiden menar några 
av eleverna.” 
Skolarbetet är för svårt. Denna fråga har ju omvänd ”klassning” – svårt att veta hur 
eleverna tänkt när de svarat. 
Utmaningar: De flesta elever menar att de får nya/andra uppgifter om man är klar. 

§ 11. Nästa möte: Nästa möte blir den 14 maj kl 13 – 14 i E10-11. 

 

Ordförande  Protokollförare 

 

Uno Midenheim  Karin Schieber 
 

 Justeras: 

 

 Daniel Karlsson 

mailto:wasaskolan@tingsryd.se


   
 

Billigare, enklare och tryggare resor med kollektivtrafiken  
Som tillsvidareanställd inom Tingsryds kommun får du nu chansen att resa med 
kollektivtrafiken till ett ännu förmånligare pris. Res 12 månader, betala för 9,5! 
Erbjudandet gäller inom Kronobergs län.  

Du som medarbetare betalar kortet genom ett automatiskt avdrag från din lön under tolv 
månader. Avdraget görs efter skatt och är inte skattepliktigt, så kallat nettolöneavdrag. 

Samtliga årskort gäller för resor i 365 dagar. Korten gäller även i nattrafiken och är inte 
personligt vilket innebär att det kan användas av andra i familjen. I dokumentet 
”Produktsortiment” hittar du prislistan och en stor Zon-karta hittar du i filen ”Zon-karta”.  
 

Årskort över länsgräns 
Årskortet finns även för dig som reser över länsgräns. Det innebär att du kan köpa ett 
förmånligt årskort för buss och tåg mellan Kronobergs län och Skåne, Halland, Blekinge, 
Kalmar och Jönköpings län.  Då rabatten kan variera beroende på vilka län man reser 
emellan och antal sträckor finns i många variationer ber vi dig ta kontakt med Länstrafiken 
för exakta prisuppgifter.  

Så här gör du 
För dig som är intresserad av att köpa ett årskort och betala av det under 12 månader via 
nettolöneavdrag, skicka per internpost undertecknad blankett till personalavdelningen.  
Kortet ställs ut och aktiveras från den 1:e nästkommande månaden, önskar du att kortet 
ställs ut bakåt i tiden bocka för det alternativet i avtalet. Ditt årskort skickas till angiven 
bostadsadress inom 5 arbetsdagar från beställningsdagen. 

Du förbinder dig att betala hela summan för årskortet till oss som arbetsgivare och kan inte 
ångra ditt köp. Däremot kan du kontakta Länstrafiken som kan återbetala resterande värde 
på ditt årskort. Läs mer i villkoren.  

Vill du fortsätta med årskortet även efter att det gått ut måste en ny ansökningsblankett 
skickas in och då får man även ett nytt resekort. 
 
Så här mycket sparar du 
 

Giltighetsområde 
 

Pris för 12 
månadskort 

Pris för årskort Din 
Månadskostnad 

Du sparar/år* 

2 zoner buss* 
Ex: Tingsryd-Väckelsång 

7 680: - 6 080: -  507: -  1 600: - 

3 zoner buss* 
Ex: Tingsryd-Ryd 

9 360: - 7 410: - 618: -  1 950: -  

5 zoner buss* 
Ex: Tingsryd-Växjö 

11 640: - 9 215 -  768: - 2 425: -  

 

*Jämfört med normalpris för motsvarande månadskort gällande på buss ej tåg.  



   
 

 

Har du frågor eller funderingar?  

Frågor som rör årskorten och trafiken besvaras av Länstrafikens kansli: 0470-58 32 80 eller 
kansliet@lanstrafikenkron.se. Frågor som är lönerelaterade besvaras av lönekontoret.  

*Jämfört med normalpris för motsvarande månadskort 

 

Förbindelse löneavdrag för årskort i kollektivtrafiken 
Jag önskar genom förmedling av Tingsryds kommun att köpa årskort för kollektivtrafik inom 
Kronobergs län och genom att underteckna nedan förbinder mig enligt gällande villkor (se bilaga). 

Den anställdes uppgifter  

Är du tillsvidareanställd inom Tingsryds kommun?        

                                                                               JA                                                         NEJ 

Startdatum: 1:e nästkommande månad:                           1:e nuvarande månad:  

Buss:                                                                                                 Buss och tåg:     

Mitt årskort ska vara giltigt i följande zoner (se karta nedan):   

Från (ort) :                                                             Till (ort):           

Efternamn, Tilltalsnamn: Personnummer: 

Arbetsplats: Telefonnummer: 

Bostadsadress:  Postnummer och ort: 
 

Datum och underskrift: 

Arbetsgivarens uppgifter (fylls i av Tingsryds kommun)  

Summa för årskortet:  Gäller från och med:  
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Bilaga: Villkor för årskort som anställd inom Tingsryds kommun 
 
 

• Genom att underteckna avtalet förbinder du dig till att betala hela summan för 
årskortet i förväg till din arbetsgivare om du avslutar eller avbryter din anställning i 
förväg på grund av uppsägning, sjukdom eller dylikt under året. 
 

• Du kan inte avbryta nettolöneavdraget men om du däremot önskar få återbetalning 
från Länstrafiken ansvarar du själv för att kontakta deras Kansli, på 0470-58 32 80 
eller kansliet@lanstrafikenkron.se, och göra en ansökan om återbetalning.  
 

• Återlämnar man årskort mellan månadsskiftena räknas tillgodohavandet från 
kommande månadsskifte. Efter tionde månaden medges ingen återbetalning.  

 

• Om du tappar bort ditt kort och vill spärra det tar du kontakt med 
Medborgarkontoret. 
 

• Kortet ställs ut med startdatum från den 1:e nästkommande månad, får vi 
exempelvis in en beställning den 15 januari så är kortet giltigt och aktivt från den 1 
februari. Önskar du att kortet aktiveras bakåt i tiden vänligen ange detta önskemål i 
avtalet ovan.  
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