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1. Gemensam information för båda klasserna i valvet av 
rektor Elin och bitr. rektor Matilda. De uppmanade 
bl.a alla att ta del av tankarna om “Vasaskolan 
Verkligt Växande” som finns på hemsidan. Matilda 
informerade även om datorerna som eleverna 
kommer att få ut på torsdag v.37. Alla elever får hem 
två kontrakt som ska skrivas på för att eleven ska få 
ta med sig datorn hem. Ett kontrakt behåller man 
själv och det andra lämnas till klassföreståndaren. 

2. I klassrummen delgavs följande information som är 
bra att känna till: 

• Eleverna har de flesta ämnena i sina klassrum. För 
varje dag finns ett schema för dagen så att alla ska 
veta vad som kommer hända.  

• Läxorna finns antecknade i klassrummet, men finns 
även på hemsidan i “Veckobrevet” som läggs ut på 
fredagar. 

• På lunchrasterna får eleverna i 6:an vara i 
Uppehållsrummet på VR22. Där kan man bl.a spela 
spel och köpa en varm macka för en billig peng. 



• Klasserna har under de första veckorna arbetat med 
“Hur Sverige styrs” och då även satt sig in i vad de 
olika partierna står för i några frågor. På fredag 7/9 
hålls det skolval. 

• Från och med i höst kommer eleverna att få betyg 
även i moderna språk. 

• Det kommer att ges blockbetyg i SO. 

• Muntliga NP i svenska, matte och engelska kommer 
att ligga under v.47-49. Datum för vårens NP finns i 
informationen som ni fick vid skolstart. Ledighet 
beviljas ej när det är NP. 

• “Vasajoggen, 21/9,”är den första idrottsdagen för 
mellanstadiet. Mer info om den dagen kommer 
senare på skolans hemsida. Idrottsläraren lät även 
meddela att idrottslektionerna fram till dess är i 
huvudsak utomhus. 

• Klassföräldrar i klasserna är de fem första på 
klasslistan i 6A och de 6 första i 6B. 

• Ordförande i föräldraföreningen informerade om vad 
föreningen gör. För de pengar som kommer in till 
föreningen köper man bl.a in lekredskap till de olika 
husen, ordnar fest för mellanstadiet m.m. Datum att 
lägga på minnet är följande: 19/10 Mellanstadiefest, 



20/10 städdag på VR18 och 6/12 Glöggmingel. (Det 
kommer mer info om dessa evenemang) 


