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Vecka 4
Måndag

22/1

Tisdag

23/1

Onsdag

24/1

Torsdag

25/1

Fredag

26/1

Vecka 4

10.00—
12.00-12.45
10.0010.00-14.00
10.3010.30-11.30
13.00-15.00
15.15-17.00
15.15-17.00
15.30-17.00
13.30-16.00

KLASSRÅD/AVSTÄMNING PROVSCHEMA
EHT
Skolkonferens Skeppet
Stabsmöte
Morten från Macsupport på plats
SAM-gruppen Skeppet
RIG-möte brottningen
Fruktstund med rektorn
KLK HA3, HT3, NA3, TE3
Sektorskonferens
Programråd IN
Mattestuga N1

LÄRARE (kontakta din lärare för planering, uppgifter och
vikarie)

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

22/1
23/1
24/1
25/1
26/1

Jenny Bygde och Ulrika Nilsson ej på plats

Skolkonferens
Måndag den 22/1, kl. 12.00-12.45 i Skeppet.
Alla klassrepresentanter deltar.
Ta med frågor ifrån klassen.
Ställ upp stolarna på bänkarna
För att städningen av våra lokaler ska kunna bedrivas på bästa sätt behöver stolarna ställas upp på
bänkarna efter sista lektionen varje dag. Om alla tar ansvar för sin plats innebär det en liten
arbetsinsats som får stor effekt för oss alla!
Sist på onsdagar ska också stolarna i biblioteket ställas upp och detta kan vi förstås också hjälpa
Kerstin med.
Ämneslärarsamtal torsdag v 5 och 6
Skulle du ensam eller tillsammans med vårdnadshavare behöva prata mer med någon lärare efter
elevdokumentationen och utvecklingssamtalet? Passa då på att boka in ett ämneslärarsamtal!
Torsdag 1 februari och torsdag 8 februari är det avsatt tid för detta mellan 15.15 och 17.00. Prata
med din lärare eller skicka ett mejl så kan ni komma överens om en tid som passar.
Högskoleprovet
Dags att söka till Högskoleprovet. Anmälan är öppen 15 jan – 1 feb på
https://www.hogskoleprov.nu/ Läs mer på Studera.nu fliken Högskoleprovet. / SYV
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Biblioteket berättar om
VECKANS BOKTIPS
Noomi bor i Lindsborg, en mellanstor stad i Nordland. Hon går i gymnasiet och är en del av en trygg
familj med god ekonomi – fram till nu. Hyllorna i mataffären gapar tomma. Noomi är van att kunna
köpa vad hon vill, men butik efter butik stänger ner.
Efter att Noomi rånats av ett gäng invandrartjejer finns inte längre några tvivel om vad som håller på
att hända i landet, så hon gör gemensam sak med sin storebror, aktiv inom det främlingsfientliga
parti som växer i raketfart inför valet. Men Noomis klasskompis Zahra kommer i vägen. Zahra, som
alltid sticker ut hakan och käftar emot. Som liten flydde hon från krig och förödelse till Nordland,
men bara halva familjen nådde säker mark. Zahra söker trygghet i en allt mer skrämmande tid av
kaos och utanförskap – men på fel ställen.
Zahra inte bara ifrågasätter allt som Noomi tror på, hon ”stjäl” också
hennes barndomsvän. Till en början vill Noomi bara att Zahra ska
försvinna, men snart händer något inom dem båda. Det blir ett möte
som förändrar de båda för alltid.
Vardagsproblem, sexuellt uppvaknande, bråk med föräldrar och en
storebror med alltmer radikala idéer bildar fond för en berättelse om att
växa upp i en tid som speglar vår egen – på en plats där
främlingsfientlighet, ekonomisk kris, och en intensiv rädsla för att
uttrycka sina åsikter, råder.
Text: B Wahlströms

Matsedel v 4
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Stekt sejfilé med dill- och rödlökssås, potatis
Grillad kycklinglårfilé med kall currysås och ris
Tacopytt med vitlökssås
Köttfärssås med pasta
Färskostlasagne

Vegetarisk matsedel
Couscouspytt med dill- och rödlökssås
Måndag
Grönsaksbiff Caribbean med kall currysås och ris
Tisdag
Nudelwok med quorn och vitlökssås
Onsdag
Skogsgryta med sojastrimlor och pasta
Torsdag
Picadillo med tortilla, gräddfil och salsa
Fredag
Förhandsinformation
Vecka 5
29/1
Måndag
30/1
Tisdag

Onsdag
Torsdag
Fredag

31/1
1/2
2/2

Vecka 5

10.00—
10.0010.45-11.15
15.00-16.30
15.00-16.00
15.15-17.00
15.15-17.00
13.30-16.00

EHT
Stabsmöte
Träff med alla elevskyddsombud i Skeppet
Omprovstillfälle
Idrott 2 vinterutbildning Åre 30/1-4/2
Programråd TE, Skeppet
Ämneslärarsamtal
Sektorskonferens, digital kompetens
Mattestuga N1

LÄRARE (kontakta din lärare för planering, uppgifter och
vikarie)

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

29/1
30/1
31/1
1/2
2/2

Henrik Åsberg och Helena Engström ej på plats 30/1-4/2

Träff med elevskyddsombuden
Tisdagen den 30/1, kl. 10.45-11.15 i Skeppet.
Alla elevskyddsombud deltar.

Veckans ordningspersoner i personalrummet v4 är Lars Bjurén
och Ulrika Wremert.

