
 
 
 

 
 

VÄLKOMMASKOLAN 
VECKA 36 (4– 8 september 2017) 

 
Sista dag/tid för inlämnande av manus: torsdagar klockan 09.00 till 
vksinfo@gallivare.se 
 
Denna veckas innehåll: Matsedel vecka 36 

Kalendarium vecka 36 
   Rökförbud 
   Ordningsregler 
   Info till samtliga lärare 
   
 
MATSEDEL VECKA 36 
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 2017-09-04 
Fisk med vitlök och örter med potatis. 
linspytt. (Vegetariskt) 
 
Tisdag 2017-09-05 
Skinksås med pasta. 
Chili sin carne. (Vegetariskt) 
 
Onsdag 2017-09-06 
Kokoskassler med potatis. 
Morotsbollar. (Vegetariskt) 
 
Torsdag 2017-09-07 
Kycklingspett med ris och currysås. 
Persikodoftande asiatisk gryta. (Vegetariskt) 
 
Fredag 2017-09-08 
Biffstroganoff med potatis. 
Linsgryta. (Vegetariskt) 



 

 
KALENDARIUM VECKA 36 
Måndag  
4/9 

Tisdag  
5/9 

Onsdag 
6/9 

Torsdag  
7/9 

Fredag 
 8/9 

Övrigt 

  Konferenstid/tid 
för samverkan 
 

Enhetsträff 

 
  

 
 

 
RÖKFÖRBUD 
 
DET ÄR FÖRBJUDET ATT RÖKA INOM OMRÅDET SOM MARKERATS MED 
EN STRECKAD LINJE 
 
 

 
 

 
 Välkommaskolan arbetar för att bli en tobaksfri skola och det innebär att elever och personal 
varken röker eller snusar under skoltid. 

 

 
ORDNINGSREGLER 

Se slutet av Veckonytt 



 
INFO TILL SAMTLIGA LÄRARE 

Se slutet av Veckonytt 



  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§. 
 
 



Till alla som undervisar på VKS 
 
Måndagen den 11 september:  
Mia Törnblom föreläser för alla elever och personal på skolan.  
Sporthallen kl. 13.00 
Ämnet är entreprenörskap, självkänsla och självförtroende. En bra höststart för våra elever. 

 

Mia Törnblom arbetar som utbildare i personlig utveckling. Hon 
har själv lyckats ta sig ur ett nattsvart mörker och lever nu ett 
glädjerikt liv. Full av kraft och energi. Idag utbildar och föreläser 
hon för företagsledare, idrottsstjärnor, skådespelare, 
medieprofiler och tusentals andra människor i Skandinavien 

Mia vidareutvecklar ständigt sina metoder och tankar och alla 
hennes böcker och föreläsningar bjuder på något nytt och 
annorlunda.  Med många exempel och egna erfarenheter 
fortsätter hon på sitt typiskt enkla och humoristiska sätt att visa 
hur vi kan träna upp självkänslan, öka motivationen och förändra 
såväl våra tankemönster som våra liv.  
 

 
 
 
Till alla som undervisar i HA och EK 
Anteckna i kalendern. 
 
Torsdagen den 31 augusti så har eleverna UF‐kickoff i Aulan 
under förmiddagen.  
 
Torsdagen den 23 november så åker eleverna till ”Hjampis” i 
Kiruna och lyssnar till en föreläsning med  
Prins Daniel och H&M representant. 
Ämnet är entreprenörskap. 
Onsdag och torsdag 21–22 februari‐ 2018 går den regionala 
UF‐mässan av stapeln i Luleå. 
 
Vid frågor kontakta: 
 
HA Minette Zedig, minette.zedig@lapplands.se 
EK Marie Johansson, marie.johansson@lapplands.se 
 
Väl mött! 
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