
 
 
 

 
 

VÄLKOMMASKOLAN 
VECKA 2 (9 – 13 januari 2017) 

 
Sista dag/tid för inlämnande av manus: torsdagar klockan 09.00 till 
vksinfo@gallivare.se 
 
Denna veckas innehåll: Kalendarium vecka 2 
   Inbjudan till naturrum Laponia 
   Högläsning för elever 
   Lathund Personec 
   Info-tv 
   Färdtidsersättning 
                                                       Tjänsteresförsäkring   

 
 
 
 

MATSEDEL VECKA 2 
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 
 
Onsdag 2017-01-11 

Hamburgare med bröd och strips 
Falafelburgare 

Torsdag 2017-01-12 
Potatispalt med fläsk,  blodpalt 
Sojabönssoppa 

Fredag 2017-01-13 
Grekiska färsbiffar med klyftpotatis och vitlökssås 
Morotsbiff med hummus 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
KALENDARIUM VECKA 2 
Måndag  
9/1 

Tisdag  
10/1 

Onsdag 
 11/1 

Torsdag  
12/1 

Fredag 
 13/1 

Övrigt 

Bedömning 
& betyg 

Bedömning 
& betyg 

    

Kalendariet är uppdaterat, se hemsidan 

 

 

INBJUDAN TILL NATURRUM LAPONIA 
Se slutet av Veckonytt 
 

 
HÖGLÄSNING FÖR ELEVER 
Hej  
Under vecka 49 så fick vi på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå förmånen att träffa 
fordonslärare från vårt avlånga land och då vi passade på att berätta om ett läsprojekt som vi 
har jobbat med under ca 2 år. Om du undrar vilka vi är så är det Mathilda (jobbar som 
bibliotekarie på skolan) och Nils-Gunnar (jobbar som fordonslärare) som startade ett 
samarbete om elever och deras läsning. Vi jobbar på Anderstorpsgymnasiet i Skellefteå. 

Vi har läst högt för eleverna en gång i veckan och avsatt ca 20-25 minuter. De berättelser och 
noveller som vi läst är så pass korta så eleverna får en hel berättelse vid varje tillfälle (med 
några undantag). Tiden för högläsningen har vi tagit på mentorstiden som klassen har eller 
passat in den på annan fordonstid.  

Varför gör vi det här då?? 

Det är svårt att kunna mäta om deras ordförråd förbättras, om de får bättre läsförståelse, om 
någon börjar läsa/lyssna om några år, om någon läser för sina framtida barn. Men har vi sett 
att de blivit bättre på att lyssna, bättre på att reflektera över de texter som vi läst och visar 
större nyfikenhet över texter och berättelser.  

Vi tycker det är ett enkelt och roligt projekt som är givande för eleverna. 

Om du är lärare, ta kontakt med din skolbibliotekarie och starta ett samarbete tillsammans. 
Om du är bibliotekarie så leta reda på en lärare och starta ett läsprojekt. 

Undrar du över något så hör gärna av dig. 

God Jul och Gott Nytt år! 

Mathilda & Nils-Gunnar Mathilda.lundgren@skelleftea.se 
Nilsgunnar.johansson@skelleftea.se  

Se slutet av Veckonytt 



 
LATHUND PERSONEC 
Hej! 
Som ni säkert märkt har det skett en del förändringar i Personec.  
Detta på grund av en versionsuppdatering som vi inte riktigt hängt med i. 
 
Vad jag förstår är det många som har problem med att lägga in frånvaro. 
Bifogat en enkel lathund för detta som jag hoppas fungerar. 
 
Jag kommer att återkomma med en lathund för reseräkning och avvikande tjänstgöring inom 
kort. 
 
God Jul & Gott Nytt År. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Heli Puranen-Nilimaa 
Personalstrateg 
Tfn 0722-160 160 
Lapplands Kommunalförbund 

Se slutet av Veckonytt 

 

 

INFO-TV 

 Skärmar finns vid entré D-hus, huvudentrén vid elevfiket, entré O-hus, entré G-hus samt i 
”korsningen” mellan övre O-hus, övre F-hus, nedre A-korridor.  

På info-skärmarna kommer bl.a. personalens frånvaro att visas så titta gärna på det som visas. 

För tillfället är skärmarna i D-huset samt vid elevfiket inkopplade. 

 

 
FÄRDTIDSERSÄTTNING 
Hej! 
 
Tidigare under hösten har inom LKF fört en diskussion om när färdtidsersättning ska utges 
och vad som är skälig väntetid. Det är också så att våra medlemskommuner och dess 
löneavdelningar tolkar regelverket olika.  
 
För att bringa klarhet i detta har jag vänt mig till Pacta. Pacta och Skl har nu samrått i frågan 
om färdtidsersättning och detta är vad som gäller enligt kollektivavtalet;  
 
Färdtid utges för den faktiska restiden vid snabbaste färdväg.  
Färdtidsersättning utges för all tid som inte är arbetstid, arbetstiden anses vara mellan 8-17, 
för all personal. 
Om man arbetar deltid blir det mertid/fyllnadstid fram till kl 17.  



 
Ersättning utges även vid väntetid  om medarbetaren tagit snabbaste färdsätt. Arbetsgivaren 
ska ha koll på att det är det första bästa flyget/tåget hem medarbetaren tagit. Om medarbetaren 
väljer att åka med ett senare tåg/flyg för att hinna uträtta andra ärenden eller dylikt utges inte 
färdtidsersättning för väntetiden. 
 
Om man arbetar under väntetiden eller resan utges inte färdtidsersättning samtidigt. 
 
Då kommunerna som handhar våra löner har olika tolkningar kommer jag via 
personalcheferna att informera dem om att ovanstående är det som gäller för LKF oavsett 
egen tolkning. 
 
Hör gärna av er om något är oklart. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Heli Puranen-Nilimaa 
Personalstrateg 
Tfn 0722-160 160 
Lapplands Kommunalförbund 

 
 

TJÄNSTERESFÖRSÄKRING 

 
Hej! 
 
Vi har en ny tjänstereseförsäkring  för 2017. Förvaras på skolans expedition när någon 
behöver information.  
 
Gäller för elever för resor som företas vid studieresa eller praktik (t.ex. APL) 
 
Gäller all personal vid tjänsteresor 
 
Gäller förtroendevalda politiker vid resor t.ex. till sammanträden med gymnasienämnden. 

Hälsn. 
Per Wennebjörk, Bitr. gymnasiechef 

 
Lapplands Gymnasium 
982 81 Gällivare 
0970-818309, 070-386 66 55 

 
Se slutet av Veckonytt 
 
 



	  
Varmt	  välkomna	  till	  en	  dag	  på	  naturum	  Laponia!	  

Naturum	  Laponia	  bjuder	  in	  er	  att	  under	  våren	  eller	  hösten	  
2017	  komma	  med	  era	  skolklasser. Naturum	  ligger	  på	  udden	  
Viedásnjárgga	  i	  Stora	  Sjöfallet/Stuor	  Muorkke	  nationalpark.	  
Platsen	  är	  mest	  känd	  som	  Stora	  Sjöfallet,	  men	  Viedás	  eller	  
Stuor	  Muorkke	  är	  de	  samiska	  namnen	  för	  området.	  Från	  det	  
att	  du	  har	  svängt	  av	  från	  väg	  E45	  strax	  norr	  om	  Porjus	  är	  det	  
92	  km	  till	  naturum.	  Besöket	  i	  sig	  är	  kostnadsfritt	  men	  
transport	  står	  skolan	  själv	  för.	  

En	  plats	  med	  berättelser	  

Först	  skyddar	  den	  glesa	  gammelskogen	  men	  när	  du	  har	  kommit	  fram	  till	  skogsbrynet	  öppnar	  sig	  
landskapet	  plötsligt.	  Skogen,	  älven,	  sjön	  och	  fjällen	  möts.	  I	  mitten	  ligger	  naturum	  Laponia,	  några	  
stenkast	  från	  sjön	  Láŋas	  strand.	  

Ett	  naturum	  är	  en	  plats	  för	  att	  berätta.	  Det	  kan	  vara	  
berättelser	  om	  fjällen	  på	  andra	  sidan	  sjön	  eller	  om	  
hur	  renarna	  söker	  sig	  hit	  varje	  vår.	  På	  vårt	  naturum	  
berättar	  vi	  om	  lite	  av	  det	  som	  har	  gjort	  att	  det	  här	  
stora	  området	  har	  utsetts	  till	  världsarv.	  

Naturum	  Laponia	  är	  ett	  nybyggt	  besökscentrum	  
med	  utställning,	  café	  och	  ett	  hus	  som	  formats	  av	  
både	  arkitekter	  och	  lokala	  slöjdare.	  Naturum	  består	  
också	  av	  några	  traditionellt	  byggda	  kåtor	  och	  ett	  
flertal	  stigar	  som	  går	  från	  byggnaderna	  ner	  till	  sjön	  
och	  in	  i	  Stuor	  Muorkkes	  gammelskog.	  

Besök	  oss	  

På	  naturum	  Laponia	  erbjuder	  vi	  gratis	  guidningar	  för	  skolklasser	  både	  inomhus	  i	  utställningen	  och	  
utomhus	  i	  den	  intilliggande	  miljön	  i	  Stuor	  Muorkke.	  

I	  våra	  guidningar	  utgår	  vi	  från	  världsarvets	  värden;	  den	  samiska	  kulturen,	  renskötseln,	  områdets	  
geologi,	  naturtyper,	  djur	  och	  växter.	  Eleverna	  får	  möjlighet	  att	  på	  ett	  roligt	  och	  intresseväckande	  sätt	  
lära	  sig	  om	  Laponias	  natur	  och	  kultur.	  Vi	  kan	  anpassa	  våra	  berättarstunder	  och	  guidningar	  till	  era	  
önskemål.	  Naturum	  kan	  också	  erbjuda	  tipspromenad,	  diskussionsfrågor,	  eller	  Laponia-‐pyssel	  för	  
yngre	  barn.	  Naturums	  personal	  ansvarar	  för	  aktiviteterna	  men	  en	  personal	  från	  skolan	  förväntas	  
också	  vara	  delaktig.	  	  

Praktiska	  detaljer	  inför	  ett	  besök	  	  

Vid	  naturum	  har	  vi	  en	  grillplats	  och	  det	  går	  naturligtvis	  bra	  om	  ni	  vill	  äta	  er	  medhavda	  matsäck	  hos	  
oss.	  Vid	  naturum	  finns	  bord	  och	  bänkar	  både	  utomhus	  och	  inomhus	  och	  vi	  har	  toaletter.	  Vi	  har	  även	  
fika	  till	  försäljning.	  	  



Mer	  information	  och	  kontakt	  	  

Mer	  information	  om	  naturum	  och	  världsarvet	  hittar	  du	  på	  www.laponia.nu.	  Hör	  av	  er	  via	  telefon	  eller	  
e-‐post	  om	  ni	  vill	  boka	  in	  en	  klass,	  har	  frågor	  eller	  vill	  diskutera	  upplägg	  av	  ett	  besök.	  	  

Vänliga	  hälsningar	  	  

Kristin	  Nilsson	  

Naturumföreståndare,	  Laponiatjuottjudus	  

Tel:	  0973-‐220	  20,	  072-‐587	  61	  60	  	  

E-‐post:	  naturum@laponia.nu,	  kristin.nilsson@laponia.nu	  

	  

	  



LÄSNING 

Varför ska vi läsa eller lyssna på berättelser. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mathilda



DET ÄR BARA ORD 

❖80% av vårt ordförråd kommer från text 

❖En sjuåring har ett ordförråd på 5000-7000 ord. 

❖En sjuttonåring har läst och/eller lyssnat regelbundet på texter har 

ca 50000-70000 ord i sitt ordförråd.  

❖En sjuttonåring som inte har läst och/eller lyssnat på texter har ca 

15000-17000 ord i sitt ordförråd.  

❖SÅ STOR ÄR SKILLNADEN! 

 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
N



HUR MÅNGA ORD BEHÖVER 
VI? 

❖En vuxen behöver ha ett ordförråd på ca 50000 ord för att kunna 

klara sitt dagliga liv, kunna hänga med i nyhetssändningar och förstå 

normal tidningstext, instruktioner och anvisningar vi stöter på i livet. 

❖SÅ VISST SPELAR LÄSNINGEN ROLL! 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mathilda



VAD GÖR VI? 

❖En dag i veckan så blir det en stund på morgonen med en 

berättelse eller en novell. Kanske får eleverna prova på att skriva en 

dikt eller berätta en egen berättelse, det får framtiden visa.  

Vi har startat i åk. 2 men Mathilda har även läst för yrkesintroelever 

och i åk. 1. 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nenne



VARFÖR? 

❖Vi vill att eleverna ska få ett intresse för berättelser och böcker. 

❖Vi vill ge dem goda läsupplevelser. 

❖De får bygga på sitt ordförråd, utveckla sitt språk. 

❖De får träna på att lyssna. 

❖Det blir tillfällen att prata om läsning. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mathilda



VAD HAR VI LÄST? 

❖Vi har läst högt och lågt, vitt och brett, gammalt och nytt. 

❖Skrönor, verkliga händelser, lokalt och från andra världsdelar. 

Skräck, spänning, kärlek. Ibland har vi berättat istället för att läsa en 

text. 

❖T.ex. Torgny Lindgren, Mikael Niemi, Ulla Ekh, Johan Theorin, 

Bea Uusma och många, många fler. 



HUR? 

❖Vill ni prova och hur går man tillväga?? 

❖Samarbeta med din skolbibliotekarie 

❖Satsa 15-20 minuter i veckan 

❖Välj noveller – kort tid, ger variation, de får en hel läsupplevelse 

❖Läs!  

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mathilda



VAD GER DET? 

❖Svårt att kunna mäta om deras ordförråd förbättras, om de får 

bättre läsförståelse, om någon börjar läsa/lyssna om några år, om 

någon läser för sina framtida barn. Men det här har vi sett... 

❖Bättre på att lyssna 

❖Bättre på att reflektera över de texter som vi läst 

❖Större nyfikenhet över texter och berättelser 

 

 

 

 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nenne



1 . Klicka på + vid Grund 

2. Klicka på Kalender 



3. Saldon /översikt: 
Här hittar du dina saldon 
Samt kan söka fram din frånva  

4. För att lägga in frånvaro: 
Klicka på  
Lägg till ny aktivitet 



5. Klicka på frånvaro 
 



6. Välj frånvaro orsak 
Vid hela dagar registrerar du endast datumen med 
100% omfattning 
 
Vid del av dag kan man lägga in den faktiska tiden  
Eller omfattningen. 
Om du i kalendern kan se att ditt schema inte stämmer 
Kan du vid del av dag istället lägga in omfattning i % 
för att komma runt detta. 
 
Om du har fel schema, vänligen lämna in korrekt schema  
till din chef som ser till att det läggs in. 
 
GLÖM INTE ATT SPARA! 
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