Vecka 35/21
Vecka 35
Måndag
Tisdag
Onsdag

30/8
31/8
1/9

10.00-11.00
16.00-17.00
15.00-16.00
15.00-16.00

Torsdag

2/9

Fredag

3/9

10.00—
15.10-15.30
15.30-16.00
16.00-17.00
14.30-16.00

Vecka 35

EHT, Skeppet
Mattestuga
EHT, Skeppet
Mattestuga
Idrott 2 vandring 1-5/9
Stabsmöte, Skeppet
Personalkonferens/Läsårsutvärdering
Pedagogisk konferens/förstelärarna
Sektorskonferens samt MC reflektionsgrupp
Mattstuga

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

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

30/8
31/8
1/9
2/9
3/9

Vaktmästaren Dan Waern 31/8-3/9
Helena Engström och Henrik Åsberg 1-3/9
Berit Björk

Skolsköterskan
Behöver du specialkost? Informationsblad och digital blankett för ansökan finns på Vasagymnasiets
webb under fliken ”Om Vasagymnasiet / Blanketter”.

Anmälan till höstens högskoleprov
Anmälan till högskoleprovet öppnar den 24 augusti kl 08.00 och stänger den 31 augusti 24.00,
eller tidigare om platserna fyllts. Provet genomförs söndag den 24 oktober.
För att få skriva provet ska du:
• fylla minst 19 år under 2021
• eller ha börjat gymnasiet före 16 års ålder och hunnit slutföra gymnasiet.
Anmäl dig bara om du verkligen behöver ett provresultat för antagningen till vårterminen 2022.
UHR följer noga utvecklingen och har på grund av det förvärrade pandemiläget begränsat antalet
platser till 40 000.
/ SYV

VN 35 -2011

Hallå där
Vårens temalunch ”Vasa country cookout” har varit kul och uppskattat.
Nu vill vi pigga upp höstmörkret med en temalunch.
Ni får rösta fram ett av dessa förslag:
• 70-tals disco
• Karibien
• Indien
Skriv ditt val på en lapp och lägg i brevlådan vid disken i matsalen, senast 31/8.
/Köket, Resturangen

Dagens Nyheter öppnar sajten för Sveriges elever även detta läsår
– Vi lever i en tid då det är oerhört viktigt att ha tillgång till kvalitetsjournalistik.
– I grunden är detta en demokratifråga – att lära sig förstå hur samhället fungerar och att
granska och hantera information och medieflöden. Tillgång till journalistik i undervisningen är
ett viktigt verktyg för det, säger Anna Åberg, chef för DN.se.
Nu

Nu har du möjligheten att läsa Dagens Nyheter digitalt på vardagar mellan kl 8-17. Du får
tillgång genom att registrera dig via denna länk.
Du ska ange din skol-epost, alltså din epost som slutar med ”@elev.arboga.se”.
Du får sedan ett mejl med en länk. Du öppnar länken på den enhet som du vill använda
för att läsa DN. Det kan vara datorn, mobilen eller en platta. Därefter har du fri tillgång
till DN under läsårets vardagar kl 8-17.
Har du några frågor?
Kontakta Kerstin, bibliotekarien

TIPS från biblioteket
Författare

Titel

Hylla

År

Järtecken (deckare, lättläst)
Öarna
Hemma I mig : home body
När bergen sjunger
Det är någonting som drar i mig
Konferensen (deckare)
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2021
2020
2021
2021
2021
2021
2021
2016

Arkivism : en handbok
Om könets existens
Ordklok : svenska ords släktskap och
ursprung
Pandemier!
Queera tider
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2021
2021
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2021
2021

Skönlitteratur
Carlsson, Christoffer
Ghosh, Amitav
Kaur, Rupi
Nguyen Phan Que Maj
Persson, Elin
Strandberg, Mats
Thuy, Kim
Thuy, Kim

Facklitteratur
Ekman, Kajsa Ekis
Fridell, Staffan
Manzoor, Amina
Summanen, Edward

Persson, Elin / Det är någonting som drar i mig
Efter den kritikerrosade debuten med ”De afghanska sönerna” är Elin
Persson aktuell med sin andra roman för unga vuxna: ”Det är någonting som
drar i mig”.
Andréa och Anja har hängt ihop jämt, ända sen de var små. Nu är de inte små
längre och det känns så starkt i Andréa att något måste hända. En förändring
måste till. Vad som helst! Att sova över på madrassen hos Anja och leka i
skogen bakom huset ger ingenting längre. Det är någonting som drar i
Andréa och hon måste bort från mamma som ligger i lakanen och inte vill gå
upp, bort från pappas gamla bilar som blev kvar på tomten när han lämnade
mamma och Andréa. Bort från klätterställningen, ungdomsgården, åkrarna, skogen.
En kväll när hon hänger vid busskuren nere i samhället hoppar hon in i Alex blå epa och känner
äntligen något som nog är frihet. Men det har ett pris att lämna leken, flickrummet och
hemligheterna.

Text: BonnierCarlsen

Matsedel v 35
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Smakrik fiskgratäng med potatis
Kycklingsås med örter och pasta
Tacobuffé
Korv Stroganoff med bulgur
Green nuggets med vitlöksdipp och ugnsstekt potatis

Vegetarisk matsedel
Måndag
Kinaknyten med sötsursås och ris
Tisdag
Medelhavspaj
Onsdag
Tacobuffé
Torsdag
Lasagne med spenat och linser
Fredag
Hirsbiff med ratatouille och kvarngryn
Förhandsinformation
Vecka 36
Måndag

6/9

Tisdag

7/9

Onsdag

8/9

Torsdag

9/9

Fredag

10/9

Vecka 36

V36-38 Årskurs 2-3 utvecklingssamtal 1 från åk 1-2
10.00-11.00
11.00-12.00
14.30-16.00
16.00-17.00
15.00-16.00
15.00-16.00
10.00—
15.10-15.20
15.20-16.30
15.20-17.00
14.30-16.00

EHT, Skeppet
Krisgruppsmöte, Skeppet
Programråd STG, Skeppet
Mattestuga
EHT, Skeppet
Mattestuga
Stabsmöte, Skeppet
Personalinformation
Omprovstillfälle
Programarbetslag
Mattestuga
Programdag årskurs 1-3
Elevval klara till skolkonferens, elevråd samt elevskyddsombud

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

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

6/9
7/9
8/9
9/9
10/9

Berit Björk 6-7/9

SYV Maria Söderberg

Veckans ordningspersoner i personalrummet
V35 Liselotte Kenneteg och Frida Åkerberg

