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Vecka 39
Måndag

25/9

10.00--

Tisdag

26/9

Onsdag

27/9

Torsdag

28/9

10.00—
10.00-14.00
10.45-11.30
11.30-11.30—
13.00-14.00
15.00-16.00
15.10-17.00
15.30-17.00

Fredag

29/9

Vecka 39

13.30-16.00

V36-39 Utv.samtal nr 1 för åk 2&3
V39-41 Utv.samtal nr 1, åk 1
EHT
HT1-2 i Barcelona 24-28/9, MN, HB
Idrott 1 vandring NA2/TE2, MAn/HEn
Stabsmöte Skeppet
Morten från MAC-support på plats
Elevskyddombudsutbildning, Skeppet
FYS-profil brottarna
FYS-profil brottarna
SAM-grupp, Skeppet
IM-råd
Sektorskonferens
IN programråd
Idrott 1 vandring, EE2/EK2/SA2, MAn/HEn
Mattestuga N1

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

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

25/9
26/9
27/9
28/9
29/9

Mia Nevala och Hannah Brander ej på plats 25-28/9

Elevskyddsombudsutbildning
Tisdagen den 26/9, kl. 10.45-11.30 i Skeppet.
Alla elevskyddsombud deltar.

SKOL-SM i fotboll och innebandy
Vasagymnasiets Skol-IF söker spelare till lag som ska representera oss i Skol-SM.
Det handlar om fotboll (killar) och innebandy (killar och tjejer). Vill du vara med?
Prata med Hampus Granell i EK3 eller mejla honom på hampus.granell@edu.arboga.se.

VN 35 -2011

Biblioteket berättar om
VECKANS BOKTIPS

Tänk bort den strikta statyn när du tänker på Karin Boye! Länge sågs hon som en närmast ovärldslig gestalt –
men egentligen var hon en högst levande och jordisk person. Hon var en dotter av 1920- och 1930-talets
kvinnofrigörelse: en socialist i modefrisyr, en själv- försörjande kvinna i bokens samhälle. Och en allt
djärvare röst för de homosexuellas sak. I denna fängslande och levande bok om Boyes författarliv ger Johan
Svedjedal en ofta överraskande bild av en författare vars uppmärksammade självmord kanske bara var ett
tragiskt misstag.
Vi följer Boye från sårig barndomsidyll, via de religiösa ungdomsåren till studentåren i Uppsala, där hon
etablerade sig som poet, mötte psykoanalysen och socialismen. Sedan blev Stockholm hennes bas, med
litterära insatser i Clarté, den radikalmoderna Spektrum, åtskilliga kvinnotidskrifter och en lång rad böcker.
Men hon bodde också tidvis i Berlin, där hon genomgick psykoanalys och upplevde nazismens hot. Här finns
också den Boye som livet igenom hade svårt att välja mellan sina drömyrken som lärare och författare, liksom
den kärlekssökare som gradvis vågade bejaka sina erotiska känslor för kvinnor.
I centrum finns hela tiden Boye som författare: poeten bakom ett antal klassiska dikter, prosaberättaren bakom
dystopin Kallocain och samtidsromaner som Astarte och Kris, den antinazistiska och feministiska aktivisten
som ville påverka sin tid genom tidningsartiklar, uppläsningar och politiskt vardagsarbete. Den nya dagen
gryr är den första stora biografin över Boye sedan Margit Abenius Drabbad av renhet (1950).
Den skrevs i en annan tid. Nu kan hela historien berättas.
Text: Wahlström&Widstrand

Matsedel v 39
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Grillad kycklinglårfilé med mango/currysås och ugnstekt potatis
Köttbullar med potatismos och lingonsylt
Fiskgratäng med apelsin och chili, ris
Färssås med pasta
Kyckling i currysås med bulgur

Vegetarisk matsedel
Nudelwok med quorn med mango/currysås
Måndag
Grönsaksbiff Caribbean med potatismos
Tisdag
Indiska hirsnuggets med vitlöksås och ris
Onsdag
Rotfruktsmedaljong med cottage cheese och lingonsylt
Torsdag
Grönsaksbiff med limeyoghurt
Fredag
Förhandsinformation
Vecka 40
Måndag

2/10

Tisdag

3/10

Onsdag

4/10

9.30-10.30
10.00—
10.00-16.00
10.00—
14.00-15.30
15.00-16.30
13.00-15.00

Torsdag
Fredag

5/10
6/10

15.00-17.00
13.30-16.00

Vecka 40

V36-39 Utv.samtal nr 1, åk 2-3,
V39-41 Utv.samtal nr 1, åk 1
Framtids- och markn.föringsgruppen, Skeppet
EHT
ÅK 3 studenter mössprovning, 1 timme/klass
Stabsmöte Skeppet
RIG-möte brottarna
Omprovstillfälle
Fruktstund med rektorn
Idrott 1 vandring HA2/HT2, HEn/HÅ
Personal- och pedagogisk konf./SBS m.m.
Mattestuga N1
SA2 till MDH, UN

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

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

2/10
3/10
4/10
5/10
6/10

IMSPR-lärare ej på plats.
Ulrika Nilsson ej på plats.

Veckans ordningspersoner i personalrummet v 38 är Alf Björzén och
Anette Payerl.

