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Vecka 39
Måndag

27/9

Tisdag

28/9

Onsdag

29/9

Torsdag

30/9

Fredag

1/10

Vecka 39

10.00-11.00
15.30-16.30
9.30-10.30
10.45-11.30
11.30—
16.00-17.00
10.30-11.30
11.30—
15.00-16.00
15.00-16.00
9.45-10.45
10.00—
15.10-15.40
15.30-16.30
15.40-17.00
08.40-13.00
14.30-16.00

V38-40 Lära-känna-samtal åk1
EHT, Skeppet
Studiestuga i biblioteket
IT-tekniker på plats
Skolkonferens, Aulan
FYS-profil brottarna
Mattestuga
TE21 på studiebesök
Utbildning elevskyddsombud, Aulan
FYS-profil brottarna
EHT, Skeppet
Mattestuga
IT-tekniker på plats
Stabsmöte, Skeppet
Personalinformation i Aulan
Omprovstillfälle
Programarbetslag
NA och TE alla årskurser egen aktivitet
Mattestuga

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

Måndag

27/9

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

28/9
29/9
30/9
1/10

Johan Anmark 27/9-1/10
Anette Payerl 27-30/9
Muamer Semiz och Elez Neziraj

Skolsköterskan
Behöver du specialkost? Informationsblad och digital blankett för ansökan finns på
Vasagymnasiets webb under fliken ”Om Vasagymnasiet / Blanketter”.
Mistelcafét
Mistelcafeet är stängt fredag den 24 sept pga planeringsdag!
Borttappade saker
Om ni tappar bort något på skolan, så prata med expeditionen.
Oftast lämnas sakerna in till expeditionen som är borttappade.

VN 35 -2011

Dags för lite ”Mat-Prat”
Några gånger under hösten finns det tillfälle att hänga med mattanterna.
Det är ett öpper forum där vi diskuterar allt som rör eran skolmåltid.
Första ”Mat-Prat” är onsdagen den 29/9 mellan kl. 15.00-16.30 i matsalen.
Du behöver inte vara med hela tiden om du inte kan.
Köket bjuder på kaffe och te. Hoppas vi ses.
/Köket

Vaccination
Vaccination är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19.
Vaccination hjälper också till att minska smittspridningen. Därför är det viktigt att så många
som möjligt väljer att vaccineras. I länken nedan finns all information från Region Västmanland
om hur du bokar tid eller var du hittar en tid för drop-in.
https://www.1177.se/vastmanland/vaccination-vastmanland?fbclid=IwAR0YSUsI3QwapFLpAgc0CJSrDXw9ooKgRUIjWx9uKpnABF4m0mbXEw7Byk

Att läsa Dagens Nyheter på vardagar!
Förra läsåret hade elever möjlighet att registrera sig för att kunna läsa DN digitalt på vardagar mellan
kl 8-17. Även detta år får alla elever samma möjlighet. Du som hade registrerat dig förra läsåret
behöver förnya registreringen. Så här gör du för att förnya eller att registrera dig för första gången.
Du kan läsa DN på datorn, mobilen eller en platta. VÄLJ vilken enhet du vill använda
och gör så här: Använd den här länken https://skola.dn.se/elev/
Ange din nya skolmejl, alltså den som slutar med @elev.arboga.se. Du ska också ange skola och
du skrollar långt ner för att hitta Vasagymnasiet.
När du skickat iväg din registrering så får du ett mejl med en länk. Öppna den länken på den enhet
som du vill använda för att läsa DN. Det kan vara datorn, mobilen eller en platta. Nu har du fri
tillgång till DN under läsårets vardagar kl 8-17. Har du några frågor? Kontakta Kerstin, bibliotekarie

Outlook
En påminnelse om din skolmejl för dig som tillhör någon klass 2019 eller 2020.
För att logga in i Inläsningstjänst, läsa dina påminnelser från biblioteket, använda Dagens Nyheter
med mera behöver du använda din nya skolmejl som slutar med @elev.arboga.se . Be din
kontaktlärare om hjälp om du inte har aktiverat Outlooktjänsten.

Matsedel v 39
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Grillad sejfilé med varm dill- och citronsås, potatis
Kycklingfärs i ugn med gräddsås och kokt potatis
Wrapsbuffé
Skånsk kalops med potatis och inlagda rödbetor
Klimatsmart minestronesoppa med mjukt bröd och färskost

Vegetarisk matsedel
Måndag
Ostgratinerad tortilla med linser
Tisdag
Morotsbollar med mustig tomatsås och bulgur
Onsdag
Wrapsbuffé
Torsdag
Cottage pie (färssås med potatismostopping)
Fredag
Broccolisoppa med mjukt bröd och hummus
Förhandsinformation
Vecka 40
Måndag
4/10
Tisdag

5/10

Onsdag

6/10

Torsdag

7/10

Fredag

8/10

Vecka 40

10.00-11.00
15.30-16.30
9.30-10.30
16.00-17.00
15.00-16.00
15.00-16.00
9.45-10.45
10.00—
15.10-15.20
15.20-17.00
15.20-17.00
14.30-16.00

V38-40 Lära-känna-samtal åk1
EHT, Skeppet
Studiestuga i biblioteket
IT-tekniker på plats
Mattestuga
EHT, Skeppet
Mattestuga
IT-tekniker på plats
Stabsmöte, Skeppet
Personalinformation
KLK åk 1
Övriga lärare sektorskonferens
Mattestuga

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

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

4/10
5/10
6/10
7/10
8/10

Veckans ordningspersoner i personalrummet
V39 är Johny Ericsson och Inger Strandberg

