Vecka 40/21
Vecka 40
Måndag
Tisdag

4/10
5/10

Onsdag

6/10

Torsdag

7/10

Fredag

8/10

Vecka 40

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
15.30-17.00
15.30-17.00
14.30-16.00

V38-40 Lära-känna-samtal åk1
Studiestuga i biblioteket
IT-tekniker på plats
Mattestuga
EHT, Skeppet
Mattestuga
IT-tekniker på plats
Stabsmöte, Skeppet
Personalinformation
KLK: EE21, HA21, SA21
Övriga lärare sektorskonferens
Mattestuga

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

Måndag

4/10

Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

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

Stefan Marklund
Kurator Helene Klint

Kerstin Berggren

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.

Försenade böcker!
Var uppmärksam på när lånetiden går ut för dina böcker. Just nu är drygt 100 lån försenade.
Lämna tillbaka i tid eller låna om. Prata med Kerstin om du har frågor.

VN 35 -2011

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.

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

Matsedel v 40
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Kycklingsås med tomat och basilika, pasta
Ugnsbakad fisk med remouladsås och potatis
Frestelse med rökt höns
Quorngryta med röd curry och nudlar
Crispy chicken med mango-currydressing och ugnstekt potatis

Vegetarisk matsedel
Måndag
Champinjonsås med pasta
Tisdag
Grönsaksbiff Caribbean med blomkålsgratäng och bulgur
Onsdag
Morotsplätt med örtsås och matvete
Torsdag
Tacolåda
Fredag
Spenat- och ostpaj
Förhandsinformation
Vecka 41
Måndag
11/10
Tisdag

12/10

Onsdag

13/10

Torsdag

14/10

Fredag

15/10

Vecka 41

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

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
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

11/10
12/10
13/10
14/10
15/10

Jenny Larsson

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.

Veckans ordningspersoner i personalrummet
V40 Helena Engström och Jonatan Aderlind

