
 
 
 

 
 

VÄLKOMMASKOLAN 
VECKA 6 (6 – 10 februari 2017) 

 
Sista dag/tid för inlämnande av manus: torsdagar klockan 09.00 till 
vksinfo@gallivare.se 
 
Denna veckas innehåll: Kalendarium vecka 6 
   Ordningsregler 
   Beställning/avbokning av måltider 
   Urkund 
   Regional UF mässa Piteå 
   Elevfiket efterlyser! 
   Ansökan till sommarforskarskola 
   Minikurs SYV informerar 
MATSEDEL VECKA 6 
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 2017-02-06 

Kebabgryta med Ris 
Linssoppa 
 

Tisdag 2017-02-07 

Fiskbullar i dill sås med Potatis 
Grönsaksnuggets 
 

Onsdag 2017-02-08 
Hamburgare med bröd och strips. 
Falafelburgare 
 
Torsdag 2017-02-09 
Potatispalt med stekt fläsk. Blodpalt 
Grönsaksfräs 

 

Fredag 2017-02-10 
Grekiska färsbiffar med klyftpotatis och vitlökssås. 
Morotsbiff med Hummus. 
 

 



KALENDARIUM VECKA 6 
Måndag  
6/2 

Tisdag  
7/2 

Onsdag 
 8/2 

Torsdag  
9/2 

Fredag 
 10/2 

Övrigt 

EHT (fm) 
 

  Pedagogiskt 
café 
 

 HA16 APL v6-9 
VO16 APL v6-9 

 

 
ORDNINGSREGLER 

Se slutet av Veckonytt 

 

 
BESTÄLLNING/AVBOKNING AV MÅLTIDER 
Beställning av måltider eller avbokning av måltider skall göras tre veckor innan ätdag. Maila 
gärna beställning/avbokning till kryddanskok@gallivare.se. 
Detta måste ske för att Matlaget skall kunna göra sin planering, beställning av livsmedel mm, 
och för att vi på mottagningsköket slipper betala för mat som inte äts. 
 
Se även bilaga ang utflyktsmat. 
 
Med vänliga hälsningar 
 

Karin Anttila 
Karin Anttila 
Kostchef Kostenheten 
Gällivare Kommun 
Tfn: +(0)970-81 89 14 
Mobil: +(0)70-252 94 27 
 

 

 

URKUND 
Användarkonto för Urkund beställer man själv från Urkunds support: 
 
Skicka ett mail till URKUNDs kundsupport (support@urkund.se). Uppge ditt namn, din 
organisations/skolas namn samt din e-postadress till skolan. Nämn även att du önskar ett 
användarkonto. Du kommer därefter att få ett automatiskt genererat mail med erbjudande om 
att skapa ett användarkonto hos URKUND. Följ instruktionerna i mailet för att skapa ditt 
användarkonto. 
 
 
 



 
 REGIONAL UF MÄSSA PITEÅ 

Regionala UF-mässan 28-30/3 i Piteå.  

Nu börjar det närma sig UF -mässaoch vi ser med glädje fram emot den. 

Under de aktuella datumen så kommer HA, EK och indvals eleverna med entreprenörskap 
som val att vara borta.  

Kontakta Minette, HA eller Marie EK och entreprenörskap vid frågor. 

 
 

 
ELEVFIKET EFTERLYSER! 
 
Elevfiket saknar åtskilliga kaffemuggar och vill gärna få tillbaka dessa omgående. 
Ska du ta med dig kaffe från elevfiket så ta då en plastmugg 
 
 

 
ANSÖKAN TILL SOMMARFORSKARSKOLA 
 
Hej! 
 
Nu är det dags för dina gymnasietvåor att söka till Sveriges bästa sommarforskarskola, Rays. 
Rays riktar sig till elever som går i årskurs två på gymnasiet och som hyser ett stort intresse 
för naturvetenskap, teknik och matematik. 
  
Vår vision är att Sverige skall bli en världsledande forskningsnation inom naturvetenskap, 
teknik och matematik. Vårt mål är att uppmärksamma unga talanger samt bidra till att de 
tidigt når sin fulla potential som ledare för forskning genom att årligen arrangera en 
sommarforskarskola av kompromisslös kvalitet. 
  
Vi vill dela med oss av två resurser, en poster till dina elever och ett informationsbrev till dig 
som lärare, som berättar mer om vad Rays är, vad vi står för och hur ett deltagande i Rays kan 
öppna många dörrar i framtiden. Tryck på länken för att öppna filen. Du får gärna skicka 
vidare detta mail till dina kollegor för att sprida informationen vidare. 
  
Vi hoppas att vi får träffa några av dina elever i sommar! Läs mer 
på http://www.raysforexcellence.se/ och hitta information om ansökan 
på http://raysforexcellence.se/ansok/. 
  
Med vänlig hälsning, 
  
Johan Täng 
Arrangörsgruppen Rays 2017 
079 349 70 96 
johan@raysforexcellence.se 
 



Se hela mailet som webbsida: 
http://us9.campaign-
archive2.com/?u=beeab642d49105aba539eb9ee&id=6e3b108027&e=167b50117c 
 

 
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   
 



  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§. 
 
 



Utflyktsalternativ vid friluftsdagar   

Karin Anttila, Kostchef ,Kostenheten 2016 10 25

Skola:                                                              
Klass:                                                              
Antal:                                                             
Specialkost:                                                                  

Utflyktsdatum:                                                     
Beställningsdatum:                                                
Beställare:                                          

Endast ett altenativ per utflyktstillfälle går att beställa

Beställt Levererat Övrigt
Alternativ 1 Bröd, grovt 2 st

Smårgåsmargarin 2 st
Ost 4 skivor
Korvbit 100 g
Loka, 33cl 1 st

alt. Stilla vatten, 25 cl 1 st
alt. Mjölk 3 dl 1 st

Frukt 1 st

Beställt Levererat Övrigt
Alternativ 2 Parisare alt. Hamburgare 2 st

Hamburgerbröd, grovt 2 st
Loka, 33cl 1 st

alt. Stilla vatten, 25 cl 1 st
alt. Mjölk 3 dl 1 st

Frukt 1 st

Beställt Levererat Övrigt
Alternativ 3 Pastasallad

Bröd, grovt 1 st
Loka, 33cl 1 st

alt. Stilla vatten, 25 cl 1 st
alt. Mjölk 3 dl 1 st

OBS! Utflyktsmaten packas inte i separata påsar till varje elev, den skickas 
i obruten förpackning till hela klassen.
OBS! Beställningen lämnas till kök senast 2 veckor veckan innan ätdag.
OBS!! Sallad beställs 3 veckor innan ätdag
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