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Pressmeddelande  
 

Wasaskolan bjuder upp till chatt 
Nu ges möjlighet för elever i nian, att i coronatider, ställa frågor direkt till perso-
nalen på Wasaskolan. På onsdag den 3 februari kan eleverna chatta med pro-
gramansvariga till alla program och skolledningen.    
 
Wasaskolan har tidigare genomfört olika digitala insatser som en digital mässa och ett 
digitalt öppet hus. Nu erbjuder Wasaskolan ytterligare en möjlighet för intresserade ele-
ver, som ska söka en gymnasieutbildning till hösten, att prata digitalt ”chatta med oss” 
med Wasaskolans lärare. 
 
Onsdagen den 3 februari har elever möjlighet att koppla upp sig digitalt och ställa 
frågor till lärare på alla våra program. Lärarna finns tillgängliga via länkar som skolan 
publicerar på hemsidan och Facebook någon timme innan start. 
 
Tider och program  
 
10:00 – 11:00 Barn och fritidsprogrammet, Industriprogrammet 
  Handelsprogrammet 
11:00 – 12:00 Ekonomiprogrammet, Samhällsprogrammet, Teknikpro-

grammet 
18:00 – 19:00 Barn och fritidsprogrammet, Industriprogrammet 
  Handelsprogrammet 
19:00 – 20:00 Ekonomiprogrammet, Samhällsprogrammet, Teknikpro-

grammet 
 

- Nu har ungdomarna kommit in valperioden och frågorna hopar sig kring gymna-
sievalet. Det är viktigt att den här möjligheten ges till eleverna och att chatta är 
ett sätt att få sina frågor besvarade. Både vad gäller programmens innehåll och 
hur det är att läsa på Wasa. Nytt för i år är att vi startar upp ett helt nytt Handels-
program och där kan det säkert komma många frågor, säger Åsa Wyndhamn, 
rektor på Wasaskolan.  
 

- Utmaningen med att ”chatta med oss” är bland annat den tekniska lösningen så 
det är lätt att logga in och att tekniken och länkarna håller hela vägen under chat-
ten. En annan utmaning är att hålla alla länkar igång och ”släppa in” besökare 
efterhand, säger Ulrika Fällgren, planerare. 
 

Gå gärna in på Wasaskolans hemsida och läs mer om Wasaskolans program, se länk 
nedan: 
https://tingsryd.se/barn-och-utbildning/gymnasieskola/wasaskolan-2/program/ 
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För mer information kontakta: 

 

Åsa Wyndhamn 
Rektor, Wasaskolan 
asa.wyndhamn@tingsryd.se 
Telefon: 0477-444 72 
 

Ulrika Fällgren 
Planerare 
ulrika.fallgren@tingsryd.se 
Telefon: 0477-444 90 
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