
 
 
 

 
 

VÄLKOMMASKOLAN 
VECKA 37 (11– 15 september 2017) 

 
Sista dag/tid för inlämnande av manus: torsdagar klockan 09.00 till 
vksinfo@gallivare.se 
 
Denna veckas innehåll: Matsedel vecka 37 

Kalendarium vecka 37 
   Rökförbud 
   En dag vid Luleå Tekniska Universitet 
       
 
MATSEDEL VECKA 37 
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 2017-09-11 
Remoulad fisk med curry och potatis. 
Tomat,broccoli och potatis gratäng. (Vegetariskt) 
 
Tisdag 2017-09-12 
Krögarbiff med sås och potatis. 
Quorn i grön curry. (Vegetariskt) 
 
Onsdag 2017-09-13 
Chickennuggets med ris och currysås 
Falafel med salsasås. (Vegetariskt) 
 
Torsdag 2017-09-14 
Pytt i panna med rödbetor. 
Vegetarisk pytt i panna. (Vegetariskt) 
 
Fredag 2017-09-15 
Prinskorv med potatismos. 
Veg potatisbullar. (Vegetariskt) 
 
 

 



KALENDARIUM VECKA 37 
Måndag  
11/9 

Tisdag  
12/9 

Onsdag 
13/9 

Torsdag  
14/9 

Fredag 
 15/9 

Övrigt 

  Konferenstid/tid 
för samverkan 
 

Programträff 

 
  

 
 

 
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. 

 

 
EN DAG VID LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET 

Se slutet av Veckonytt 

 
 



 En dag vid Luleå Tekniska Universitet, LTU 
 

  Tisdag den 3 oktober 2017 
 
Luleå tekniska universitet, LTU, bjuder även detta läsår in alla gymnasieelever i 
avgångsklass i Norrbotten till ett besök på universitetet. Besöket går av stapeln 
den 3 oktober. I likhet med förra läsåret står universitetet för resekostnaderna. 
Eleverna kommer också att få lunch till ett subventionerat pris, vilket dock täcks 
genom avbokning av skollunch. Skolan kommer att debiteras en avgift för alla 
elever som anmält sig.   
   
Program: Du får information om och möjlighet till närkontakt med studenter, 
lärare, alumner (f d studenter), utbildningsutbud, studentföreningar m fl. På plats 
finns också personal från studievägledning och antagning.  
  
Målgrupp: Elever i avgångsklass vid Välkommaskolan som är intresserade av 
att få mer information om högskolestudier och då speciellt vid LTU.  
  
Anmälan: Eftersom det är viktigt att veta hur många luncher och bussar vi 
behöver, måste alla intresserade elever göra en bindande anmälan.  
 
Din mentor har fått en speciell klasslista där du anmäler dig som ska lämnas till 
syv-exp senast  Fredag 15 september kl 12.00.  
OBS! Ange vid anmälan även ev behov av allergi/vegetarisk kost. 
 
Resplan 
  
Kl 06.30 Avresa från Malmbergets Busstation 
Kl 06.45 Avresa från SJ i Gällivare (OBS! ej via mellanområdet) 
 
Kl 15.00 Avresa från Universitetet till Centrum – Bussterminalen (Loet) 
Kl 17.30 Återresa från Centrum - Bussterminalen (Loet)  
 
Elever som ej deltar i resan har undervisning i vanlig ordning, om ej annat 
beslutat fattats i samråd med undervisande lärare och mentor.  
 
SYV 
Erika Larsson  Håkan Dahlberg   
tfn 0970-818 459 tfn 0970-818 470 
 
 
Under tisdagen den 3 oktober kan du nå oss (ex vis vid sjukdom) 
på mobil nr: 072-242 74 03 



ltu.se

En dag på LTU
tisdagen den 3 oktober 2017

Öppet hus
En dag för gymnasieelever, vuxenstuderande, arbetssökande, lärare, vägledare, 
skolledare och andra intresserade. Universitetet ger information om utbildnings- 
utbudet och om hur det är att vara student. Besökarna får träffa studenter, lärare, 
forskare, studentföreningar, studievägledare och rektor vid universitetet.
 
Program för alla besökare

10.00-11.00 Inledning

11.00-14.30 Föreläsningar, information och aktiviteter i A-, B- och E-huset

14.30-15.00 Avslutning

Universitetet bjuder föranmälda grupper på bussresa till och från universitetet.  
Det finns också möjlighet att beställa lunchkuponger till de förbokade grupperna  
för 25 kr/person (endast mot faktura till beställaren).

OBS! Sista anmälningsdag 18 september

Anmälningsformulär och mer information finns på denna länk;   
http://www.ltu.se/oppethus

Programmet och beställda lunchkuponger skickas  
per post till anmälda grupper under vecka 38.

Klockan 10.00-15.00 på Campus i Luleå
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