
 
 
 

 
 

VÄLKOMMASKOLAN 
VECKA 5 (30 januari – 3 februari 2017) 

 
Sista dag/tid för inlämnande av manus: torsdagar klockan 09.00 till 
vksinfo@gallivare.se 
 
Denna veckas innehåll: Kalendarium vecka 5 
   Lärcentra informerar 
   Föreställning 
   NOLIA Karriär 

Karolinska Institutets sommarforskarskola 
Jag skriver i dina ord 
Plan International Sverige 
Svenska gymnasiemästerskapen för innovatörer 
Studion 

MATSEDEL VECKA 5 
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 2017-01-30 

Remouladfisk med curry och Potatis. 
Tomat och broccoligratäng. 
 

Tisdag 2017-01-31 
Viltgryta med Mos. 
Quorn i grön curry. 
 

Onsdag 2017-02-01 

Friterad kyckling med Ris och currydressing.  
Falafel. 
 

Torsdag 2017-02-02 

Stekt lax med Potatis och kall sås.  
Bouletter. 
 

Fredag 2017-02-03 

Pytt i panna med Rödbetor.  
Quorngryta m apelsin. 



 

 
KALENDARIUM VECKA 5 
Måndag  
30/1 

Tisdag  
31/1 

Onsdag 
 1/2 

Torsdag  
2/2 

Fredag 
 3/2 

Övrigt 

  Bedömning 
& betyg 
 

Bedömning 
& betyg 
 

  

 

 

LÄRCENTRA INFORMERAR 

Dags igen för träff med kemieleverna från Lapplands Lärcentra i A124. Det blir torsdag-
fredag denna vecka den 26-27/1.  
Med vänliga hälsningar 
Eva Esberg 
Lärare i Matematik & Kemi 
Lapplands lärcentra Pajala 

 

 

 
FÖRESTÄLLNING 
Hej på er!  
I vår spelar vi föreställningen ”Liv Strömquist tänker på dig” för gymnasiet och unga vuxna.  
Föreställningen spelas inom ramen för vårt samarbete med LKAB och är kostnadsfri för 
elever och lärare i Gällivare/Malmberget och Kiruna.  
Föreställningen spelas v.16 (20 och 21 april) i Gällivare på Blå Forell. Ni bokar själva er 
platser via länken nedan. Föreställningen är ca 1tim 30 min, ingen paus. 
Gymnasieeleverna bussas från Malmberget till Blå Forell. 
                                                
https://simplesignup.se/private_event/88115/409025bc02 
 
Har ni frågor eller funderingar får ni gärna slå mig en signal på 070-333 7602. /Gunnel 
Lindström 
 
 



 

 
En omtalad och aktuell pjäs som ger både skrattårar och tankeställare. 
  
”Liv Strömquist tänker på dig” riktar sig till unga och vuxna och är smart, kompromisslös och 
skruvad med hög igenkänningsfaktor.  
Pjäsen grundar sig på Liv Strömquists välkända serier och har dragit fulla hus där den satts 
upp. 
  
Det handlar om tvåsamhet, om kvinnor och män, om att vara rätt eller fel eller sig själv. Det är 
uppfriskande, livsviktigt och omtumlande. 
  
Alla som läst Liv Strömquists serier vet att hon levererar kompromisslös, skruvad och 
analytisk humor om allt från sex, klass, maktstrukturer och samhällskritik i allmänhet till 
feminism i synnerhet.  
Rikskänd blev hon 2013 för sitt sommarprat i P1. Nu har hennes seriestrippar klivit ur sin 
tvådimensionella värld och fått blodfullt liv på scen. Den är vass, smart, vanvettigt rolig och 
ovanligt lyckad adaption. 
  
  
Manus  Liv Strömquist 
Dramatisering  Ada Berger 
Regi  Kia Berglund 
Kompositör Rikard Borggård 
Skådespelare Linda Wincent, Jens Nilsson, Kristine Gulbrandsen, Mikael Odhag 
Med vänlig hälsning 



Gunnel Lindström 
Producent 
NORRBOTTENSTEATERN 
Norra Strandgatan 3-5 
Box 501 36 
973 24  Luleå 
Tel 0920-24 34 32 / 070-333 76 02 
E-post  gunnel.lindstrom@nll.se  

Org.nr 897000-3011 
www.norrbottensteatern.se 
Facebook / Youtube / Twitter 
Instagram / Pinterest 
 
 

 
NOLIA KARRIÄR 
 
Se slutet av Veckonytt 
 

 

 

KAROLINSKA INSTITUTETS SOMMARFORSKARSKOLA 
 
Karolinska Institutets Sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning 
 
Karolinska Institutet ger sedan 1985 en Sommarforskarskola med biomedicinsk inriktning för 
gymnasieelever. Alla elever som går ut årskurs 2 eller 3 på naturvetenskapliga program på 
gymnasieskolor i Sverige är behöriga att söka till sommarforskarskolan. 
 
Syftet med sommarforskarskolan är att stimulera och ge intresserade 
elever/studenter möjlighet att prova på forskning tidigt under sin 
utbildning. Sommarforskarskolan består av en introduktionsvecka med föreläsningar 
och studiebesök. Därefter deltar studenterna i ett forskningsprojekt hos forskargrupp på 
Karolinska Institutet under 5 veckor.  
 
Sommarforskarskolan avslutas med fler studiebesök och att studenterna presenterar de projekt 
de gjort under sommaren muntligt för varandra. Projektet ska även redovisas i 
en skriftlig rapport. Under sommaren förekommer även sociala aktiviter ledda av studenter 
från KI. 
 
Karolinska Institutet erbjuder antagna studenter matersättning om 3000kr för perioden, samt 
boende i studentrum för de studenter som inte kommer från Stockholm. För vidare 
information och ansökningsformulär, se http://www.ki.se/sommarforskarskolan  
 
Sista ansökningsdag är torsdag 10 mars. Ansökan sker online samt per brev; brevet ska vara 
poststämplat senast 10 mars. Kontakta gärna mig om ni har några frågor 
på gerald.mcinerney@ki.se. 
 
Vänliga hälsningar, 
Gerry McInerney 



------------------------------- 
Gerald McInerney PhD 
Department of Microbiology, Tumour and Cell Biology (MTC) 
Associate Professor of Virology 
Karolinska Institutet 
Stockholm, Sweden 
Tel: (08) 52486951 
www.alphavirus.org 
 
Se slutet av Veckonytt 
 

 
JAG SKRIVER I DINA ORD 
Jag skriver i dina ord är ett läs- och skrivfrämjande projekt som vänder sig till gymnasieskolor 
från norr till söder. Projektet drivs av Författarcentrum med stöd från Postkodlotteriets 
kulturstiftelse. Dels består projektet av en skrivtävling för gymnasieelever, där 
tävlingsbidraget är en text som skrivs med inspiration av en redan befintlig dikt eller låttext. 
Dels erbjuder projektet gratis författarbesök, där en av skolan önskad författare besöker elever 
i klasser eller storsamling. Jag hjälper gärna till med att hitta ett förslag på lämplig författare 
om ni inte själva har något. 
 
Tävlingen har deadline för inlämning av bidrag den 26 februari 2017. Så för att kunna ta del 
av denna förmån att få en författare till er skola gäller det att inte vänta. Principen först till 
kvarn gäller. Vi från Författarcentrum sköter alla kontakter och bekostar författarens arvode 
och resa. Det enda ni behöver göra är att ha viljan att ta emot en författare, ordna lokal och 
gärna uppmuntra eleverna att delta i tävlingen. Enkelt? Ja! Värdefullt? Ja! 
 
Jag bifogar mer information om tävlingen, men tveka inte att höra av er till mig med era 
frågor och funderingar. 
 
Bästa hälsningar 
 
Hanna Landström 
Projektledare, Författarcentrum Norr 
www.jagskriver.nu 
hanna.landstrom@forfattarcentrum.se 

 
 

 
PLAN INTERNATIONAL SVERIGE 
Plan International är en av Sveriges största barnrättsorganisationer, vars arbete utgår från 
Barnkonventionen.  
 
Plan International Sveriges Ungdomsråd består av femton engagerade ungdomar i åldrarna 
13-18 år från hela Sverige. De fungerar som ett inspirationsgivande råd till Plan International 
Sverige, deltar i kampanjer och projekt i både framtagande och utförande. Ungdomsrådet har 
bland annat två observatörer i Plan International Sveriges styrelse och samarbetar med 
ungdomar från olika delar av världen i flera internationella grupper.  



Det här är ett fint erbjudande att ge till era elever. Att vara med i Ungdomsrådet är ett mycket 
inspirerande uppdrag, och en möjlighet att få spännande nya erfarenheter och vänner för livet.  
  
I detta utskick ligger en affisch som du gärna får sätta upp på en anslagstavla så att 
eleverna ser. Informera gärna i klasserna, elevrådet och på andra sätt om att det går att 
söka fram till den 1 februari. 
  
Om ni undrar något är det bara att hör av er till Plan Internationals Sveriges Koordinator för 
Ungas Engagemang Kristian Isaksson.  
Läs mer på: plansverige.org/engagera-dig/plans-ungdomsrad 
Kristian Isaksson - Koordinator Ungas Engagemang / Youth Engagement Officer 
 
Plan International Sverige/Sweden 
Textilgatan 43 
120 30 Stockholm 

kristian.isaksson@plansverige.org 
Phone:  
Cell: +46 70 251 97 87 
Skype: kix2000 
plansverige.org  

 Facebook    Instagram    Twitter    Youtube    Scribd    Blogg     

 Se slutet av Veckonytt 
 

 
SVENSKA GYMNASIEMÄSTERSKAPEN FÖR 
INNOVATÖRER 
 
Jag vill bjuda in er och era elever till tävlingen Blixtlåset – Svenska 
Gymnasiemästerskapen för Innovatörer. 
 
Tävlingen går med fyra regiontävlingar som sedan leder till en final på KTH  i Stockholm. 
Fundera på om ni har lämpligt projekt eller gymnasiearbete. Mer information och anmälan på 
www.blixtlaset.se. 
 
Datum och platser för tävlingarna: 
Syd -    den 2 mars i Hässleholm 
Nord – den 3 mars på Dragonskolan i Umeå 
Väst -  den 7 mars på GTG – Göteborgsregionens Tekniska Gymnasium 
Öst -    den 9 mars i Finspång 
Riksfinal – den 23 mars på KTH i Stockholm 



Vänligen vidarebefordra detta till lämpliga personer på din skola. 
 
Tack på förhand 
Magnus 
 

 
Tupni  - Snor sladdarna till dina 'earphones' ihop sig? Tupni har lösningar. Vräng Tupni ut-
och-in och linda upp sladden på Tupnis tunga. Vräng tillbaks och den är skyddad och i 
ordning. 
 
 
Magnus Schenström 
Curt Nicolin Gymnasiet & Blixtlåsarbetare 
Finnvedsvägen 4 
612 30 Finspång 
 
070 580 8493 
magnus.schenstrom@cng.se 
www.cng.se 
 

 
STUDION 
Hej, 
som tillsatt vid Lapplandsgymnasium till mitten av februari vill jag göra en liten kampanj för 
öppettider och resurser i Studion. Studion är till för att ge elever en lugn och tyst miljö för att 
arbeta med skoluppgifter. En länk till ett dokument jag vill göra tillgängligt finns nedan. 
  
http://tinyurl.com/zl3uue3 
  
Hans Forsell 



  
Nolia Karriär 

Mässan för utbildning & rekrytering 
 

i Piteå, tisdag den 14 februari 2017 
 
Välkommaskolan har bokat en buss för de elever i avgångsklass som är intresserade av att 
delta i en resa över dagen till Nolia Karriär Mässan. 
 
Eftersom vi har lång resväg kommer bussarna att gå från: 
Busstationen i Malmberget kl 06:15 via  
Tågstationen i Gällivare kl 06:30. 
Hemresan påbörjas kl 17:00 samling nedanför kyrkan i Piteå (parkeringen) 
 
Anmälan 
Du gör din anmälan om deltagande till din mentor (på en klasslista) som vidarebefordrar 
denna till någon av oss syv:are. 
 
OBS!  
Antalet platser är begränsade. Anmälan är bindande och ”först till kvarn” gäller.  
Sista anmälningsdag är tisdag den 31 januari kl: 14:00 
 
Elever som inte deltar i resan har undervisning i vanlig ordning, om inte annat beslut fattats 
tillsammans med undervisande lärare och mentor.  
 
Lunch 
Lunchersättning utgår med 40:-/elev. Pengarna delas ut i bussen 
 
 
Mässan i korthet se länk: 
http://www.noliakarriar.se/pitea/for-besokare/  
 
Vilka möter man på Nolia Utbildning & Rekrytering? 

På Nolia Karriär kan man möta utbildningar inom alla nivåer. Här finns högskolor och 
universitet, internationella utbildningar yrkeshögskoleutbildningar och yrkesutbildningar men 
också till exempel folkhögskolor. 

Självklart har vi också företag och framtida arbetsgivare på plats. Många myndigheter och 
organisationer deltar också för att besvara livets praktiska frågor om allt från hur facket 
fungerar till vilka erbjudanden banker och försäkringsbolag har. De brukar också passa på att 
berätta om sig själva för att hitta framtidens medarbetare. 

Många kommuner deltar också för att bland annat visa varför just deras kommun är värd att 
bo kvar i eller flytta till. De marknadsför varför just du ska bo, studera eller jobba just där och 
passar på att rekrytera till arbete inom kommunsektorn. 

 
SYV 
Håkan Dahlberg Jeanette Stenström Erika Larsson    
 
Under dagen i Piteå nås vi på mobilnr: 072-242 74 03 



Karolinska Institutets Sommarforskarskola för 
gymnasieelever 2017

Intresserad av forskning?!
Sommarforskarskolan erbjuder motiverade ungdomar en chans att få 
aktivt delta i ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet. Elever får 
arbeta under handledning på existerande forskningsprojekt vid ett av 
Karolinska Institutets laboratorier. !

!

Forskarskolan anordnades för första gången 1985 och under årens 
lopp har hundratals ungdomar tagit chansen och upplevt en sommar 
med forskning i universitetsmiljö samtidigt som de har fått pröva på 
studentlivet tillsammans med nyvunna vänner. Forskarskolan har för 
många blivit en värdefull tid, ett avstamp från gymnasiet in i 
universitetsvärlden där man har sett en möjlighet att tillämpa sina 
kunskaper och intresse på outforskade områden. !

!

Stimulera till forskning!
Att sommarforskarskolan bidrar till att stimulera 
intresset för forskning bland eleverna är tydligt då 
majoriteten av de som under åren har deltagit har 
fortsatt med högskolestudier, i första hand inom 
medicin/biomedicin. Ett mycket stort antal 
studenter har dessutom valt att gå vidare med en 
forskarutbildning inom samma ämne.!

!

Vad ingår i sommarforskarskolan?!
•Aktivt deltagande i pågående forskningsprojekt 
vid Karolinska Institutet.!
•Studiebesök och inspirerande föreläsningar av 
framstående forskare.!
•Forskningsrelaterade workshops och sociala 
kvällsaktiviteter.

Ansökan!
S o m m a r f o r s k a r s k o l a n v ä n d e r s i g t i l l 
gymnasielever som läser årskurs 2 eller 3 vid ett 
naturvetenskapligt program. !
Antagningen grundas på personlig motivering, 
betyg och rekommendationer från lärare. !

!

Ansökan är öppen för ungdomar från hela landet, 
och kostnadsfritt boende ordnas för de elever 
som inte har tillgång till bostad inom Stor-
Stockholmsområdet. !

Kontaktperson 
Gerald McInerney, studierektor!
Karolinska Institutet, MTC box 280 171 77 
Stockholm!
Telefon: 08-52486951!
E-post: gerald.mcinerney@ki.se

Mer information!
Ansökningsblanketter och övrig information finner du på 
vår hemsida: !
http://ki.se/utbildning/sommarforskarskola-for-
gymnasieelever 

”Att delta i Sommarforskarskolan var för mig ett 
fantastiskt tillfälle att verkligen se vad medicinsk 
forskning handlar om. Riktig, praktisk kunskap är 
ovärdelig inför mina framtida val.”!
-Adam Wolf, elev på Sommarforskarskolan 2012!

http://ki.se/utbildning/sommarforskarskola-for-gymnasieelever


 

 
Genom att få träffa en författare kan lusten att både läsa  

och skriva ökas, vilket också påverkar skolresultatet.  
 

● “Jag skriver i dina ord” är en skrivtävling  öppen för Sveriges alla 
gymnasieelever.  

● Tävlingen arrangeras av Författarcentrum och går ut på att eleverna ska 
skriva egna texter med inspiration, stöd eller motstånd från redan befintliga 
dikter eller låttexter.  

● Som inspiration för eleverna erbjuds deltagande skolor totalt cirka 200 
kostnadsfria författarbesök .  

 
NÄR?  

● Författarbesöken äger rum från oktober  2016 fram till sista inlämningsdagen 
för skrivtävlingen, 26 februari  2017 .  
 
 

HUR? 

● Skolan kan önska författare eller få förslag på lämpliga namn från 
Författarcentrum. På http://forfattarcentrum.se/forfattarformedling/  kan du 
söka fram tips på författare.  

● I första hand bokar vi storsamlingar  (=fler än 36 elever i aula eller liknande), 
pga att vi vill nå så många elever som möjligt.  

● Författarcentrum sköter kontakten med författaren tills bokningen är klar. Då 
skickas en bokningsbekräftelse  med alla uppgifter om arrangören, författaren 
och besöket. 

● Författarbesöken är helt kostnadsfria  för skolan. Författarcentrum bekostar 
författarens arvode och ev resa + ev övernattning, enligt överenskommelse. 

● Skolan står för lokal  (aula vid storsamling) och mikrofonteknik.  
● Skolan förväntas uppmuntra eleverna att delta i skrivtävlingen. Eleverna 

deltar dock som privatpersoner. 
● Till finalen i Göteborg i maj 2017 kommer en jury i varje region att nominera 

två bidrag. Av dem utses tre vinnare. 
 

INTRESSERAD? 

● För bokning och närmare information, kontakta projektledare 
hanna.landstrom@forfattarcentrum.se, Författarcentrum Norr (gäller skolor i 
Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands, Gävleborgs och Jämtlands län ). 

Jag skriver i dina ord startades av Forum för poesi och prosa i Författarcentrum Väst och drivs nu från 
Författarcentrums kontor i Göteborg, Umeå, Malmö och Stockholm. Projektet stöds av Postkodlotteriets 
kulturstiftelse. Se vidare www.jagskriver.nu 
 
 

http://forfattarcentrum.se/forfattarformedling/
http://www.jagskriver.nu/
http://www.jagskriver.nu/
http://www.jagskriver.nu/
http://www.jagskriver.nu/


 

För övriga län eller allmänna frågor, se www.jagskriver.nu  eller mejla till 
jagskriver@forfattarcentrum.se 

● Vi kan inte garantera att alla skolor som vill kommer med. Delvis gäller 
”först-till-kvarn”-principen, men vi gör ett urval för att få en bra spridning av 
besöken, bland annat geografiskt.  

 
 

CHECKLISTA FÖR FÖRFATTARBESÖK I SKOLAN 

● Kontakta författaren i god tid. 

● Diskutera författarbesökets upplägg  tillsammans med författaren. Vad är 
tanken bakom författarbesöket? Vad vill klassen/skolan få ut av 
författarbesöket? 

● Förbered  klassen, berätta om författaren och om hans/hennes böcker. Vilka 
ämnen skriver han/hon om? Läs gärna någon bok av författaren i förväg. 
 

● Möt gärna författaren  i entrén. Det kan vara svårt att hitta på ett nytt ställe. 

● En ansvarig lärare  ska vara på plats under besöket. Författaren ersätter inte 
läraren. 

● Om du vill kontakta media  inför besöket – diskutera i så fall detta först med 
författaren. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Jag skriver i dina ord startades av Forum för poesi och prosa i Författarcentrum Väst och drivs nu från 
Författarcentrums kontor i Göteborg, Umeå, Malmö och Stockholm. Projektet stöds av Postkodlotteriets 
kulturstiftelse. Se vidare www.jagskriver.nu 
 
 

http://www.jagskriver.nu/
mailto:jagskriver@forfattarcentrum.se
mailto:jagskriver@forfattarcentrum.se
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Plan International Sveriges ungdomsråd består av 15 engagerade ungdomar från hela Sverige. Vi fungerar 
som ett inspirationsgivande råd till Plan International Sverige. Vi deltar i kampanjer och projekt, både i 
framtagandet och i utförandet. Just nu jobbar vi med att sprida Barnkonventionen genom att arbeta fram 
en egen kampanj. Vi har flera internationella samarbeten med andra Planländers ungdomsråd, har en 
representant i det Globala Ungdomsrådet GYAP samt två observatörer i Plan Internationals Sveriges 
styrelse.

Vi arbetar för att: 
* väcka ungas engagemang för barns rättigheter!
* alla barn i hela världen ska veta om sina rättigheter så att de i sin tur kan förändra världen!
* ungas röster ska höras och få inflytande i beslutsomfattande organ!

Vi vill ha dig som är en engagerad ungdom mellan 13 till 16 år som vill påverka och göra skillnad. Du ska 
ha tid till engagemanget i Plan International Sveriges Ungdomsråd, (det är 4 helgmöten per år, oftast i 
Stockholm), samt kunna genomföra de uppgifter och frivilliga evenemang vi beslutar om mellan mötena. 
Du behöver inte ha förkunskaper eller tidigare engagemang men vara bekväm med att resa. Kanske är du 
kreativ och tycker om att skapa film? Kanske bidrar du med ett unikt perspektiv? Alla är välkomna att söka!

Så här gör du för att söka:
Skicka in ett brev eller en videopresentation via mail till engageradig@plansverige.org.
* Berätta vem du är!
* Varför du vill vara med! 
* Vad du kan tillföra PUR!

Plan International Sverige står för alla kostnader såsom resor, mat och övernattning under träffarna. 
Den första träffen för de nya medlemmarna kommer bli i början av juni 2017.

PLAN INTERNATIONAL SVERIGES UNGDOMSRÅD SÖKER NYA MEDLEMMAR!
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