
 
 
 

 
 

VÄLKOMMASKOLAN 
VECKA 18 (1 – 5 maj 2017) 

 
Sista dag/tid för inlämnande av manus: torsdagar klockan 09.00 till 
vksinfo@gallivare.se 
 
Denna veckas innehåll: Kalendarium vecka 18 
   Datoråterlämning elever och personal 
   Nationella prov engelska 3/5, 5/5 
   Nationella prov matematik 16/5, 18/5, 19/5 
   Öppet hus Lärcentra 9/5 
    
 
MATSEDEL VECKA 18 
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 2017-05-01 
 
Tisdag 2017-05-02 
Korvstroganoff med ris. 
Grönsaksnuggets. 
 
Onsdag 2017-05-03 
Potatispalt med fläsk Blodpalt. 
Grönsaksfräs. 
 
Torsdag 2017-05-04 
Hamburgare med bröd och klyftpotatis 
Falafel 
 
Fredag 2017-05-05 
Grekiskafärsbiffar med potatis och vitlökssåssås. 
Morotsbiffar. 
 
 
 
 
 



 
KALENDARIUM VECKA 18 
Måndag  
1/5 

Tisdag  
2/5 

Onsdag 
 3/5 

Torsdag  
4/5 

Fredag 
 5/5 

Övrigt 

  Nationellt 
prov engelska 
5 c 
 

Pedagogiskt 
café 
 
 

Nationellt 
prov engelska 
6 c 
 

HA15 APL v17-
20 
 
VO15 APL v17-
20 

 

 

 
DATORÅTERLÄMNING ELEVER OCH PERSONAL 
 
Det är dags att bestämma sig om du vill köpa eller återlämna din dator. Detta sker på ett 
annorlunda sätt i år. OBS: Detta gäller endast Lenovo T440 datorer. Har du, som går ut 
skolan till sommaren eller är personal, en Lenovo E31-70 eller Lenovo 13 så ska den 
lämnas direkt till teknikern då dessa datorer ej kan köpas detta år. 
 

Du är själv ansvarig för att meddela LIN Education om du vill köpa eller återlämna 
datorn genom att registrera dig på sidan http://recycle.lin.education   
Du registrerar dig med din epostadress samt datorns serienummer och får därefter ett mail med 
ytterligare instruktioner. Hur du hittar serienumret visas i en film på sidan. Serienumret 
(gulmarkerat) finns under batteriet och börjar på PF eller PC.  Går det inte att skriva in 
serienumret så prova med att inte ha med bindesträcket. 
 

 
 
Kostnad för köp är 1000:- inkl moms. Vill du ha försäkring/garanti så kan du välja till detta 
för en extra kostnad. 
 
Du ska ha meddelat LIN Education SENAST 12 maj hur du vill göra, gäller både elever 
och personal.  
Elever återlämnar datorn till teknikern SENAST 12 juni, personal återlämnar SENAST 
31 augusti. Datorn ska vara felfri med laddare vid återlämnande. Även ej synliga skador 
(vätskeskador, mjukvarufel osv) måste vara åtgärdade innan återlämning. 
 
Betalning av datorköp samt eventuella slitagekostnader hanteras av LIN Education, ej skolan.  
Vid eventuella frågor kring detta, kontakta LIN Education. 
 
Nedanstående information från LIN Education är vad som gäller vid återlämnande av dator: 
 
Varje enhet som återlämnas till Lin Education genomför vi en besiktning på. Ni är skyldiga 
att åtgärda eventuella skador och fel vid inträffandet så att sådant åtgärdas innan 
återlämnande. Åsidosätter ni det har vi rätt att under återtaget neka returer eller debitera 
slitagekostnad. Vid en besiktning går vi igenom nedan checklista: 



 Chassi - enhetens yttre ska vara helt och utan skador 

 Skärm/display - ska vara fri från skador så som repor, sprickor, tryckskador. Detta är 
den mest känsliga delen vi tittar på 

 Funktion - enheten ska starta och fungera 

 Bucklor/böjda hörn (laptop) - enheten ska vara fri från bucklor som påverkar 
enhetens helhetsintryck och värde. Ett böjt hörn får inte påverka enhetens 
stängningsfunktion eller göra så att locket inte stängs helt 

 Gångjärn (laptop) - enhetens gångjärn ska vara helt och ha kvar sin 
motståndsfunktion 

 Strömladdare - laddaren ska vara av originalmodell, hel och fungerande 

Normalt slitage godkänns vid återlämning av enhet. Har enheten skadats på grund av yttre 
åverkan har vi rätt att neka retur eller debitera slitagekostnad. För att vi ska ha rätt att 
debitera slitagekostnad krävs det att skadan eller felet på enheten har uppkommit från yttre 
åverkan. Skadan eller felet påverkar antingen enhetens helhetsintryck, värde och/eller 
funktion. Vid nekad retur är skadan eller felet så påtaglig att enheten inte längre är 
funktionsduglig och/eller har något värde. 
 
I några fall har det hänt att vi har hittat fel på återlämnad utrustning efter återtaget. Det kan 
handla om mjukvarufel, vätskeskada eller liknande som är svårt att upptäcka vid en 
okulärbesiktning. Bara för att vi inte upptäckt dessa skador under återtaget är ni inte mindre 
skyldiga att åtgärda skador vid inträffandet och åtgärda felet innan återlämning. Vi har 
därmed rätt att vid skador som innebär en förstörd enhet, inom skälig tid efter återlämning, 
debitera er för skadan. Det är därmed viktigt att era användare som valt att återlämna sin 
enhet inte tror att de kan “komma undan” med en icke synlig skada. Vi gör en grundlig 
kontroll när vi väl fått enheten till oss. 
 
Exempel på slitagekostnader: pris exkl. moms 
 

 300 kr 

o Ej normalt slitage på chassi, display, bucklor, gångjärn, touchpad, funktion, 
borttagna tangenter (gummiplupp under tangent) 

 250 kr 

o Saknad eller trasig laddare 

 Utköpspris 

o Vårdslöshet som genererat påtaglig skada. (grova inristade repor i chassi, 
sprucket chassi, tydlig tappskada utan fodral, knäckta gångjärn, skadad 
skärm) 

o Dator startar ej 

 

 



 
NATIONELLA PROV ENGELSKA 3/5, 5/5 
 
Se slutet av Veckonytt 
 

 
NATIONELLA PROV MATEMATIK 16/5, 18/5, 19/5 
Se slutet av Veckonytt. 

 

ÖPPET HUS LÄRCENTRA 9/5 

Se slutet av Veckonytt 
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Nationellt prov, Engelska 5,
Writing 80 min

Onsdag 3/5 2017
Kl. 8.15 - 9.50

Sal Klass Lärare

Aula NA16, NA16S, 
TE16, TE16S, IN16, EE16, VF16 ASSM, ANSF

B235      HA16, VO16, INDVAL   OLEL

B237      FT16A, FT16B WAMA

B240      EK16, EK16S, BA16   ??

B241 SA16, SA16S ??

Observera att provet börjar  08.15 – var på plats i god tid!

Lektionerna återupptas enligt schema kl. 10.15.

/ Engelsklärarna



Nationellt prov Engelska 6,
Writing 100 min

Fredagen den 5 maj 2017
Kl. 08.15 – 10.00

Sal Klass Lärare

Aulan      Skid14, NA15, SA15, Indval, TE15, 
EK15                                                         ASSM,MAWA 

Observera att provet börjar  08.15 – var på plats i god tid!

Lektionerna återupptas enligt schema kl. 10.30.

/ Engelsklärarna



Nationella Matematikprov kurs 1-4  

 

 Tisdag 16/5  Matematik 1a, 1b  kl 8.30-13.30.  

 

Aulan: EE16, VF16, HA16, VO16, EK16/16S, SA16/16S 

 

Sal A 120: BA16, IN16 

 

Sal A203: FT16a, FT16b 

 

 Torsdag 18/5 Matematik 2a,2b   kl. 8.30-13.30 

Aulan: EK15/15S , SA15/15S 

 

 Fredag 19/5 Matematik 4   kl. 8.15- 13.30 

Aulan: NA15/15S, TE15/15S 

 

 

Ingen läsning efter proven! 

 

/Matematiklärarna 
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