
 
 
 

 
 

VÄLKOMMASKOLAN 
VECKA 7 (13 – 17 februari 2017) 

 
Sista dag/tid för inlämnande av manus: torsdagar klockan 09.00 till 
vksinfo@gallivare.se 
 
Denna veckas innehåll: Kalendarium vecka 7 
   Entrepenörskapsvecka 
   Minikurs SYV informerar 
 
 
 
 
 
MATSEDEL VECKA 7 
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 2017-02-13 
Köttfärssås och pasta 
Linsgryta 
 
Tisdag 2017-02-14 
Panerad torsk med Potatis och Remouladsås 
Qurngryta 
 
Onsdag 2017-02-15 
Kycklingsås och Pasta 
Greeburgare 
 
Torsdag 2017-02-16 
Taco Buffe 
Vegetarisk Taco färs 
 
Fredag 2017-02-17. 
Potatisbullar med Stekt bacon 
Potatisbullar med Grönsaksfräs 
 
 



 

 
KALENDARIUM VECKA 7 
Måndag  
13/2 

Tisdag  
14/2 

Onsdag 
 15/2 

Torsdag  
16/2 

Fredag 
 17/2 

Övrigt 

 NOLIA 
karriär åk 3-
4 

 Enhetskonferens  HA16 APL v6-9 
VO16 APL v6-9 

 

 
ENTREPENÖRSKAPSVECKA 

Ett flertal av skolans Uf-företag finns på plats på årets  
Entreprenörskapsvecka i sporthallen på Allmänhetens mässa på torsdag 16/2 kl. 18-20. 

Välkommen! 
/Uf-lärarna genom Marie 

Vänliga hälsningar 

Marie Johansson                                                  

Mentor EK16 

Välkommaskolan 

Telefon: 070-368 41 50 

E-post: marie.johansson3@gallivare.se 

 

 
MINIKURS SYV INFORMERAR 
Luleå tekniska universitet 
 
Den 28-29 mars 2017 arrangerar Luleå tekniska universitet Minikurs. Det är en prova-på 
utbildning där den som är intresserad av att plugga vidare har möjlighet att vara student i två 
dagar. Minikurs är ett mycket uppskattat arrangemang av deltagarna och många av dem väljer 
att börja studera. 
Besökarna tas väl om hand av universitetets personal och studentambassadörer, som bland 
annat bjuder in till en traditionell sittning på studentkåren. Luleå tekniska universitet bjuder 
på mat/fika samt ger viss ersättning för boende och resa (de första 100 anmälda har möjlighet 
att bo helt kostnadsfritt i bädd i flerbäddsrum).  
  
Här ser du ett axplock av de kurser som erbjuds: 
 
Media 
Din tid i etern (ges i Piteå- universitetet ordnar transport från Luleå) 
Hur högt är högt? (ges i Piteå- universitetet ordnar transport från Luleå) 
 
Lärarutbildningarna 



Ledaren i klass(rummet) 
Programmering i undervisningen 
 
Vård 
Vård och omvårdnad 
Hälsa, aktivitet och funktion 
 
Samhälle 
Varför gör människor som de gör? 
Branding you 
 
Teknik 
Bygg broar med väg och vatten 
Chokladfabriken 
 
Du hittar fler kurser samt programmet för Minikurs på länken: Minikurser 28-29 mars 2017 
 
Sista anmälningsdag är fredagen den 24 februari 2017. Anmälan görs via hemsidan Minikurser 28-29 mars 
2017 
 
Hör gärna av dig om du har några frågor/funderingar. Du når oss på villplugga@ltu.se  
 
 
Tips från Håkan, Jeanette och Erika studie- och yrkesvägledare, Lapplands Gymnasium, 
Välkommaskolan   
 
 
 
 
 


