
 
 
 

 
 

VÄLKOMMASKOLAN 
VECKA 17 (24 – 28 april 2017) 

 
Sista dag/tid för inlämnande av manus: torsdagar klockan 09.00 till 
vksinfo@gallivare.se 
 
Denna veckas innehåll: Kalendarium vecka 17 
   Datoråterlämning elever och personal 
   Nationella prov svenska 26/4, 28/4 
   Bolidenelever åk 3 
   Öppet hus Lärcentra 9/5 
   Ordningsregler 
 
MATSEDEL VECKA 17 
Finns även på Internet  http://meny.dinskolmat.se/valkommaskolan/ och som app: 
iPhone: http://itunes.apple.com/se/app/skolmaten/id416550379?mt=8 
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=se.yo.android.skolmat 
 
 
Måndag 2017-04-24 
Stekt kyckling med potatis och currydressing. 
Tomat,broccoli,potatisgratäng 
 
Tisdag 2017-04-25 
Husmansjärpar,sås och potatis 
Quorn i grön curry. 
 
Onsdag 2017-04-26 
Chicken nuggets med ris och currydressing. 
Falafel 
 
Torsdag 2017-04-27 
Stekt lax med potatis och kall sås. 
Bouletter. 
 
Fredag 2017-04-28 
Pytt i panna med rödbetor. 
Quorngryta med apelsin. 
 
 
 



 
KALENDARIUM VECKA 17 
Måndag  
24/4 

Tisdag  
25/4 

Onsdag 
 26/4 

Torsdag  
27/4 

Fredag 
 28/4 

Övrigt 

  Nationellt 
prov 
svenska1 b 
 

Enhetskonferens
 
 

Nationellt 
prov 
svenska1 c 
 

T4 APL v11-17 
 
HA15 APL v17-
20 
 
VO15 APL v17-
20 

 

 

 
DATORÅTERLÄMNING ELEVER OCH PERSONAL 
 
Det är dags att bestämma sig om du vill köpa eller återlämna din dator. Detta sker på ett 
annorlunda sätt i år. OBS: Detta gäller endast Lenovo T440 datorer. Har du, som går ut 
skolan till sommaren eller är personal, en Lenovo E31-70 eller Lenovo 13 så ska den 
lämnas direkt till teknikern då dessa datorer ej kan köpas detta år. 
 

Du är själv ansvarig för att meddela LIN Education om du vill köpa eller återlämna 
datorn genom att registrera dig på sidan http://recycle.lin.education   
Du registrerar dig med din epostadress samt datorns serienummer och får därefter ett mail med 
ytterligare instruktioner. Hur du hittar serienumret visas i en film på sidan. Serienumret 
(gulmarkerat) finns under batteriet och börjar på PF eller PC.  Går det inte att skriva in 
serienumret så prova med att inte ha med bindesträcket. 
 

 
 
Kostnad för köp är 1000:- inkl moms. Vill du ha försäkring/garanti så kan du välja till detta 
för en extra kostnad. 
 
Du ska ha meddelat LIN Education SENAST 12 maj hur du vill göra, gäller både elever 
och personal.  
Elever återlämnar datorn till teknikern SENAST 12 juni, personal återlämnar SENAST 
31 augusti. Datorn ska vara felfri med laddare vid återlämnande. Även ej synliga skador 
(vätskeskador, mjukvarufel osv) måste vara åtgärdade innan återlämning. 
 
Betalning av datorköp samt eventuella slitagekostnader hanteras av LIN Education, ej skolan.  
Vid eventuella frågor kring detta, kontakta LIN Education. 
 
Nedanstående information från LIN Education är vad som gäller vid återlämnande av dator: 
 
Varje enhet som återlämnas till Lin Education genomför vi en besiktning på. Ni är skyldiga 
att åtgärda eventuella skador och fel vid inträffandet så att sådant åtgärdas innan 



återlämnande. Åsidosätter ni det har vi rätt att under återtaget neka returer eller debitera 
slitagekostnad. Vid en besiktning går vi igenom nedan checklista: 

 Chassi - enhetens yttre ska vara helt och utan skador 

 Skärm/display - ska vara fri från skador så som repor, sprickor, tryckskador. Detta är 
den mest känsliga delen vi tittar på 

 Funktion - enheten ska starta och fungera 

 Bucklor/böjda hörn (laptop) - enheten ska vara fri från bucklor som påverkar 
enhetens helhetsintryck och värde. Ett böjt hörn får inte påverka enhetens 
stängningsfunktion eller göra så att locket inte stängs helt 

 Gångjärn (laptop) - enhetens gångjärn ska vara helt och ha kvar sin 
motståndsfunktion 

 Strömladdare - laddaren ska vara av originalmodell, hel och fungerande 

Normalt slitage godkänns vid återlämning av enhet. Har enheten skadats på grund av yttre 
åverkan har vi rätt att neka retur eller debitera slitagekostnad. För att vi ska ha rätt att 
debitera slitagekostnad krävs det att skadan eller felet på enheten har uppkommit från yttre 
åverkan. Skadan eller felet påverkar antingen enhetens helhetsintryck, värde och/eller 
funktion. Vid nekad retur är skadan eller felet så påtaglig att enheten inte längre är 
funktionsduglig och/eller har något värde. 
 
I några fall har det hänt att vi har hittat fel på återlämnad utrustning efter återtaget. Det kan 
handla om mjukvarufel, vätskeskada eller liknande som är svårt att upptäcka vid en 
okulärbesiktning. Bara för att vi inte upptäckt dessa skador under återtaget är ni inte mindre 
skyldiga att åtgärda skador vid inträffandet och åtgärda felet innan återlämning. Vi har 
därmed rätt att vid skador som innebär en förstörd enhet, inom skälig tid efter återlämning, 
debitera er för skadan. Det är därmed viktigt att era användare som valt att återlämna sin 
enhet inte tror att de kan “komma undan” med en icke synlig skada. Vi gör en grundlig 
kontroll när vi väl fått enheten till oss. 
 
Exempel på slitagekostnader: pris exkl. moms 
 

 300 kr 

o Ej normalt slitage på chassi, display, bucklor, gångjärn, touchpad, funktion, 
borttagna tangenter (gummiplupp under tangent) 

 250 kr 

o Saknad eller trasig laddare 

 Utköpspris 

o Vårdslöshet som genererat påtaglig skada. (grova inristade repor i chassi, 
sprucket chassi, tydlig tappskada utan fodral, knäckta gångjärn, skadad 
skärm) 

o Dator startar ej 



 
NATIONELLA PROV SVENSKA 26/4, 28/4 
 
Se slutet av Veckonytt 
 

 
BOLIDENELEVER ÅK 3 
Ons 26/4 och tors. 27/4 är årskurs 3 eleverna på studieresa. 

 

ÖPPET HUS LÄRCENTRA 9/5 

Se slutet av Veckonytt 

 

ORDNINGSREGELER 

Se slutet av Veckonytt 
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Nationellt prov Svenska 1,  
Del B: Läsförståelse 
 
Onsdagen den 26 april 2017 
Kl. 08:30 – 10:30 
Lektioner enligt schema fr.o.m. 11:30 
 
 
Sal Klass            Provvakt 
 
Aulan     EK16; EK16S; NA16; NA16S; TE16; HA16; ANSF 
 VO16;  LUED 
  
   
D229   IN16; SVASVA01-elever    LAST 
      
D235    BA16 ? 
  
 
D223     SA16 ? 
   
 
D232 FT16A+B SÖBI 
 
D231     EE16; VF16 AASA 
  
 
 
 
Observera att provet börjar 08:30 – var på plats i god tid!  
 
Ettorna äter lunch 10:30-11:30. Lektionerna återupptas enligt 
schema kl. 11:30.  
 
/ Svensklärarna  
 
 



Nationellt prov Svenska 1,  
Del C: Uppsatsskrivande 
 
Fredagen den 28 april 2017 
Kl. 08:30 – 11:30 
Lektioner enligt schema fr.o.m. 12:30 
 
 
Sal Klass               Provvakt 
 
Aulan     EK16; EK16S; NA16; NA16S; TE16; HA16; ANSF 
 VO16;  LUED 
   
 
D229     IN16; SVASVA01-elever    LAST 
 
D232   BA16 ? 
 
D221 SA16 ?  
 
D223  FT16A+B SÖBI 
 
D236 EE16; VF16 AASA 
 
 
 
Observera att provet börjar  08:30 – var på plats i god tid!  
 
Ettorna äter lunch 11:30-12:30. Lektionerna återupptas enligt 
schema kl. 12:30.  
 
/ Svensklärarna  
 
 





  Flik 13b 
 

Uppdaterad 2014-06-30 

ORDNINGSREGLER FÖR VÄLKOMMASKOLAN 
 

Välkommaskolans ordningsregler skall vara väl kända. De ska delas ut till elever och 
vårdnadshavare, anslås i skolan, läggas ut på skolans hemsida, diskuteras vid skolstarterna 
samt gås igenom vid föräldramöten på hösten. Vi har ett gemensamt förhållningssätt. 
 
Våra ordningsreglerna skall vara ett levande dokument som utvärderas och följs upp av 
skolans personal och elever. Ordningsreglerna syftar till att skapa trygghet och studiero i 
skolan. 
 

Trygghet 

 
 Du har rätt att känna dig trygg. Du är skyldig att medverka till att andra känner sig säkra 

och trygga 
 Du har rätt att bli respekterad som den du är. Du är skyldig att respektera andra, använda 

ett vårdat språk och visa hänsyn 
 Du har rätt att bli sedd och lyssnad på. Du är skyldig att se och lyssna på andra 

 
Studiero 

 
 Du har rätt till studiero. Du har skyldighet att ge andra studiero. Mobiltelefon med mera 

används enbart utanför lektionstid. 
 

Ansvar 

 
 Du har rätt till kunskaper och färdigheter. Du är skyldig att ta ansvar för ditt eget arbete 

och uppförande 
 Du har rätt att vistas i en trivsam skolmiljö. Du är skyldig att hålla rent och snyggt 

omkring dig och vara rädd om egna, andras och skolans ägodelar. 
 



  Flik 13b 
 

Uppdaterad 2014-06-30 

Inflytande 

 
 Du har rätt att vara med och påverka ditt arbete och miljön på skolan. Du är skyldig att 

respektera det som vi gemensamt bestämmer. 
 Du har rätt att få den lektionstid med läraren som schemat anger. Du är skyldig att komma 

i tid och ha med dig det material som du behöver 
 

Konsekvenser om du inte följer ordningsreglerna 

 
 Du måste lämna ifrån dig mobiltelefon med mera under resterande tid av lektionen, om 

den används störande. 
 Läraren kan visa ut dig från klassrummet om du uppträder störande och inte ändrar ditt 

beteende efter uppmaning. 
 Fortsätter du att bryta mot ordningsreglerna tar läraren kontakt med dina vårdnadshavare 

och startar en utredning. Därefter upprättas eventuellt ett åtgärdsprogram. 
 Når ni inte fram till något resultat kallar skolan till en träff med dig och din 

vårdnadshavare. 
 Du kan mot din egen och vårdnadshavare vilja avstängas enl. Skollagen 5 kap 17§. 
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