Vecka 41/21
Vecka 41
Måndag

11/10

Tisdag

12/10

Onsdag

13/10

Torsdag

14/10

Fredag

15/10

10.00-11.00
15.30-16.30
9.30-10.30
16.00-17.00
9.30-12.15
15.00-16.00
15.00-16.00
9.45-10.45
10.00—
13.00-14.00
15.10-15.20
15.30-17.00
15.30-17.00
14.30-16.00

Vecka 41

EHT, Skeppet
Studiestuga i biblioteket
IT-tekniker på plats
Mattestuga
Årskursvis info i Aulan, åk1/IM 9.30, åk2 10.30,
åk3 11.30
EHT, Skeppet
Mattestuga
IT-tekniker på plats
Stabsmöte, Skeppet
Framtids- och markn.för.grp, Skeppet
Personalinformation
KLK åk1 EK21, NA21, TE21
Övriga lärare sektorskonferens
Mattestuga

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

Måndag

11/10
12.00--

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

12/10
13/10
14/10
15/10

Jenny Larsson
Annica Terol-Johansson

Skolsköterskan Susanna Svensson
Kurator Helene Klint

Årskursvis info.
Onsdag den 13/10 årskursvis info i Aulan.
Kl. 9.30 åk1/IM, kl. 10.30 åk2, kl. 11.30 åk3
Ta med penna vi gör spontanenkät.

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

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

Försenade böcker!
Var uppmärksam på när lånetiden går ut för dina böcker. Just nu är drygt 50 lån försenade. Många
exemplar av ”Expeditionen : en kärlekshistoria” ska lämnas tillbaka. Prata med Kerstin om du har
frågor.
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.
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.

Vill du pröva att göra film på riktigt?
Läs allt om hur du kan anmäla dig till höstlovets filmkurs i Hallstahammar.
https://regionalkulturskola.se/elevprojekt/intensivkurs-i-filmskapande-pahostlovet/?fbclid=IwAR0iHKXsFALsvOrIhNgFDiwAbZu9Hlv0mbgRNapUKDTuh2h8KJOmAeT3
qg0

DigiExam
Alla elever i år21, IMA och IMS har nu blivit registrerade som användare av DigiExam med sin nya
skolmejl, @elev.arboga.se.
Elever i år20 och år19 fortsätter att använda DigiExam med den gamla @edu.arboga.se-adressen.
Det betyder att alla måste ha koll på lösenordet till DigiExam. I och med att edwise-posten upphör
efter jul kommer det inte att vara möjligt att återställa glömt lösenord. /Kerstin, bibliotekarie

Matsedel v 41
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Kökets eget val
Kycklingsås med örter och pasta
Fish tacos
Korv Stroganoff med bulgur
Green nuggets med vitlöksdipp och ugnsstekt potatis

Vegetarisk matsedel
Måndag
Italiensk grönsakslasagne
Tisdag
Kökets eget val
Onsdag
Quorn tacos
Torsdag
Orientalisk rulle med hummus och ris
Fredag
Hirsbiff med ratatouille och kvarngryn
Förhandsinformation
Vecka 42
Måndag
18/10
Tisdag

19/10

Onsdag

20/10

Torsdag

21/10

Fredag

22/10

Vecka 42

10.00-11.00
15.30-16.30
9.30-10.30
16.00-17.00
18.00-12.45-15.00
15.00-16.00
15.00-16.00
9.45-10.45
10.00—
15.10-15.20
15.20-16.30
15.30-17.00
15.30-17.00
14.30-16.00

EHT, Skeppet
Studiestuga i biblioteket
IT-tekniker på plats
Mattestuga
Gymnasiekväll för åk9
Fruktstund med rektorn
EHT, Skeppet
Mattestuga
Åk3 klassvis provning av studentprylar
IT-tekniker på plats
Stabsmöte, Skeppet
Personalinformation
Omprovstillfälle
KLK åk 2-3 efter behov alternativ KLK: IM
Övriga lärare programarbetslag
Mattestuga

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

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

18/10
19/10
20/10
21/10
22/10

Veckans ordningspersoner i personalrummet
V41 Martin Carlbinder och Muamer Semiz

