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WasaNytt vecka 15 
Information från Wasaskolan 

Välkommen  
säger vi till vår nya handläggare Ulrika Fällgren.  

Välkommen  
säger vi till vår nya språkassistent Kathrina Krüger som kommer att  

vara hos oss fram till 14 juni. Hon utbildar sig till lärare för latin och geografi 

på universitetet i Göttingen, Tyskland. Katharina kommer att vara med på 

bl a geografi och lektioner i tyska. Hon kommer även att vara med på 

Dackeskolan. 

Tack  
säger vi till Karin Schieber som har kämpat med oss här på Wasa  

i många år och som nu går vidare inom Vuxenutbildningen. 

Lycka till med ditt nya arbete☺ 

Tack  

säger vi även till Mikael Torres som slutar hos oss och går vidare  

till Växjö Fria Fordon. Lycka till med ditt nya arbete☺ 

Omprov 
Onsdagen den 24 april kl 12 - 14 finns ett omprovstillfälle i F3. Det är Patrik 

som vaktar. Undervisande lärare ombeds att ge honom material och 

instruktioner i god tid. 

Forskarworkshop 9-10 maj 
Du elev i ettan som går något av 

våra studieförberedande program 

och elev på IM kan söka om att 

få delta i vårt samarbete med 

Lunds universitet. Där får du 

träffa flera forskare och se hur de 

jobbar. Du kommer också att få 

delta i en lagtävling under dessa 

dagar. Sista dagen att söka är 

den 25 april. Du gör det via 

länken på bilagan. Begränsat 

antal platser. 



 

Gymnasiearbete 
Opponeringen är nu åter den 7 maj enligt den gamla planeringen. Det är 

treor och tvåor i de studieförberedande programmen som deltar. 

MEN väldigt många på skolan får då ändrat schema – så kolla lite extra på 

tisdagen veckorna 19 och 20! 

Ändringar i kalendarium 
➢ Elevforum: Ny tid för möte: 14 maj kl 14 – 15:15 i E10-11. 

 

 

 

 

 

Stanna upp ibland o ta in ögonblicket, var tacksam för det 

Du har o fira att Du tagit dig dit där Du nu är. 

 

 

Vi önskar alla en GLAD PÅSK! 
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Forskarworkshop 9-10 maj
HAR DU ET T INTRESSE FÖR MILJÖ- OCH KLIMATFRÅGOR? SKULLE DU VILJA PROVA PÅ AT T 
FORSKA?

Häng då med oss till Blankaholm på forskarworkshop. 
Under två dagar får du som går i 1:an på gymnasiet samt IM/
åk 9 chansen att testa på livet som forskare på temat klimatför-
ändringar och människans påverkan. Vet du vad en borrkärna 
är och vad den kan berätta om jordens historia?  Vad händer 
egentligen med vårt klimat och hanterar vi som samhälle detta? 
Träffa några av våra forskare och hör hur de genom sitt arbete 
bidrar till vår gemensamma kunskapsbank.  I Blankaholm 
kommer du att tillsammans med andra elever få arbeta med 
problemlösning genom metoder som forskarna använder för att 
försöka förstå vår omvärld och hur vi människor påverkar den.

Forskarworkshopen på Blankaholm börjar på torsdagen den 
9:e maj på em/kväll när alla har samlats på gästgiveriet. Vi 
checkar in på Blankaholms gästgiveri och får en bit att äta innan 
lagaktiviteterna kör igång!
Obs! Begränsat antal platser. Vårdnadshavares tillstånd krävs.

Låter detta intressant? För mer info och anmälan kontakta oss.

Länk till anmälan: https://goo.gl/forms/eBCvrggp3B2mrvJj2
 
Sista anmälningsdag: torsdag 25 april

Karl Ljung, studievägledare, Geologiska institutionen
Karl.ljung@geol.lu.se  telefon: 046-2223996

Ann Elofsson, gymnasielärare på Wasaskolan och doktorand. 
Ann.Elofsson@geol.lu.se


