
 
 
 

 
 

VÄLKOMMASKOLAN 
VECKA 4 (22 – 26 januari 2018) 

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

Kalendarium  
   SYV informerar om Nolia Karriär 
   UF City Remind 
    
MATSEDEL  
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 
 

 
 
 
 



 
KALENDARIUM  
Måndag  
22/1 

Tisdag  
23/1 

Onsdag 
24/1 

Torsdag  
25/1 

Fredag 
26/1 

Övrigt 

  Konferenstid/tid 
för samverkan 
 

Enhetskonferens
 
 

  

 
 

 
SYV INFORMERAR OM NOLIA KARRIÄR 
Se slutet av Veckonytt 

 
 

 
UF CITY REMIND 
 
Se slutet av Veckonytt 

 

 



Nolia Karriär 
Mässan för utbildning & rekrytering 

 

i Luleå, tisdag den 13 februari 2018 
 
Välkommaskolan har bokat en buss för de elever i avgångsklass (åk 3) som är intresserade av 
att delta i en resa över dagen till Nolia Karriär Mässan på Luleå Energi Arena. 
 
Eftersom vi har lång resväg ser resplanen ut som följande: 
 
Resplan  
             
Kl 06.15 Avresa från Malmbergets Busstation (OBS! ej via mellanområdet) 
 
Kl 06.30 Avresa från SJ i Gällivare till Luleå, Luleå Energi Arena, Bastugatan 6-8 
 
Kl 17.00 Avresa från Luleå (OBS! Luleå Energi Arena, Bastugatan 6-8) till Gällivare (SJ) 
och Malmbergets Busstation. 
 
Anmälan 
Du gör din anmälan genom att ange ditt mobilnummer på klasslistan på raden intill ditt namn 
som din mentor har fått.  Mentor vidarebefordrar klasslistan till åter till  syv senast torsdagen 
den 25 januari.. 
 
OBS!  
Antalet platser är begränsade. Anmälan är bindande och ”först till kvarn” gäller.  
Sista anmälningsdag är:  Torsdagen den 25 januari. 
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 60:-/elev. Pengarna delas ut i bussen 
 
Mässan i korthet se länk: https://www.noliakarriar.se/lulea/ 
 
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. 

 
Håkan Dahlberg Monika Potkanska Erika Larsson  
Studie- och yrkesvägledarna, Lapplands Gymnasium, Välkommaskolan    
 

Under dagen (13 februari) i Luleå nås vi på mobilnr: 072-242 74 03 



 
  

 

Mötesplatsen för personlig utveckling 

Ta chansen att möta morgondagens medarbetare i Luleå 13 februari 2018 

 

Mötesplatsen för rekrytering och karriär har i år arrangerats i 23 år. Genom åren har omkring 200 000 
personer besökt den. 

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. 

Som utställare är Nolia Karriär ett unikt tillfälle att träffa framtidens medarbetare från Norrland, men det är 
viktigt att se arbetet på lång sikt. Duktiga ungdomar är värda att väntas på. 

Det är också viktigt för alla som vill ställa ut att veta vi säkerställt ett så stort deltagarantal som 
möjligt genom att skrivit samarbetsavtal med kommuner om att deras elever ska besöka mässan. 

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. 

Vi ses på Nolia Karriär! 

Monica Pettersson 

Projektledare, Nolia Karriär  

 
Nolia är Norrlands största mässarrangör och vi arrangerar fack- och publikmässor samt större konferenser i Piteå, Skellefteå, Umeå, Luleå, 
Boden och Sundsvall. Konferensverksamheten är förlagd i Piteå och Umeå. Vi genomför nationella och internationella konsultuppdrag. Hos oss 
träffas över 200 000 människor årligen för att utbyta erfarenheter och för att utvecklas. Vi är specialiserade på att utveckla olika typer av möten - 
konferenser, mässor och events.  



  

 

 

 

 

  

       

 

”Vi erbjuder exklusiva produkter med 
unika handritade tryck av den lokala 

konstnären Tord Pettersson. Trycken är 
inspirerade av samhällsomvandlingen i 

kommunen och uppmärksammar 
Gällivare kommun. Produkterna visar 

också stolthet över samhället och 
skapar en känsla av samhörighet.  

 
Det exklusiva trycket representerar 

Gällivare kommun och passar därmed 
perfekt till exempelvis en present eller 

souvenir”. 
 

Vi säljer två olika produkter; 
Rödvinsglas och ljuslyktor. Våra vinglas 

har en form som gör dem behagliga att 

dricka ur och passar till finmiddagen 
som till vardags. Till varje glas skickar vi 

med en liten bakgrund bakom motivet 

samt skötselråd till alla produkter. 
 

10% av vinsten skänker vi till WAP, då vi 

vill med vårt företagande bidra till att 
världens djur får ett bättre liv. Genom 

att köpa någon produkt av oss bidrar ni 

samtidigt till välgörande ändamål! 

  

Prislista 
Rödvinsglas 43cl, leverans 

4 veckor 
1 glas 179kr 

4 glas 599kr 

8 glas 1149kr 
 

Ljuslyktor, leverans cirka 
en vecka 

1 lykta 69kr 

2 lyktor 129kr 
 

Beställning sker via Facebook, 

Instagram, mail eller telefon. 

VD, Produktion & Inköp  
Felicia Leskinen, 070–3069796 

 

Marknadsförare & Försäljning 
Julia Johansson, 073–0960834 

 

Ekonomiansvariga 
Telma Mayer, 070–2140277 
Johanna Hieta, 072–2327099 
 

Produkterna finns med åtta olika 

motiv! 

@cityreminduf 

cityreminduf.com 
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