
 
 
 

 
 

VÄLKOMMASKOLAN 
VECKA 3 (16 – 20 januari 2017) 

 
Sista dag/tid för inlämnande av manus: torsdagar klockan 09.00 till 
vksinfo@gallivare.se 
 
Denna veckas innehåll: Kalendarium vecka 3 
   Unga forskare 
   Rökförbud 
   Bolidenprofilen TE14,15 
   Stoppdatum betyg   

 
 
 
 

MATSEDEL VECKA 3 
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 2017-01-16 

Köttfärssås med Pasta. Vegetarisk färssås. 
 

Tisdag 2017-01-17 

Panerad torsk med Potatis. Greenburger. 
 

Onsdag 2017-01-18 

Ugnspannkaka. Linsgryta. 
 

Torsdag 2017-01-19 

Tacobuffe. Vegetarisk tacofärs. 
 

Fredag 2017-01-20 

Potatisbullar Veg Potatisbullar. 

 

 
 



 
KALENDARIUM VECKA 3 
Måndag  
16/1 

Tisdag  
17/1 

Onsdag 
 18/1 

Torsdag  
19/1 

Fredag 
 20/1 

Övrigt 

  Bedömning 
& betyg 
 

Bedömning 
& betyg 
 

  

 

 

UNGA FORSKARE 
Nu börjar det bli dags att planera för 2017:års upplaga av Utställningen Unga Forskare. På 
Utställningen Unga Forskare har gymnasieungdomar möjlighet att visa upp sina projekt och 
tävla om priser och stipendieresor ut i världen till ett totalt värde av över en halv miljon 
kronor och samtidigt få en upplevelse för livet! Gymnasieungdomar från hela Sverige ställer 
ut med naturvetenskapliga eller tekniska projekt som de gjort i skolan (exempelvis 
gymnasiearbete), via en sommarforskarskola, på fritiden eller på något annat sätt. 
 
Fredag den 3 mars arrangerar Unga Forskare, Luleå tekniska universitet och Teknikens Hus 
regionfinalen för utställningen Unga Forskare i Teknikens Hus.  
 
Några viktiga datum: 
- Anmälan är öppen 20 december – 8 februari på 
http://www.ungaforskare.se/utstallningen/  
- Regionfinal 3 mars i Teknikens Hus, Luleå. 
- Nationell final i Stockholm 26 – 30 mars. 
 
Hoppas att ni har möjlighet att sprida denna inbjudan till era elever och peppa dem att anmäla 
sig och delta! OBS! Elevernas arbeten behöver inte vara helt färdiga när de anmäler sig och 
deltar i regionfinalen.  
Teknikens hus kan fungera som bollplank och stöd om eleverna har frågor kring utställningen. 
Det går då bra att kontakta Helena Lilja på mail:  helena.lilja@teknikenshus.se  

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 
Madelene Berglund 
Administratör, Studentrekrytering 
Luleå tekniska universitet, 97187 Luleå 
0920-49 3636 
madelene.berglund@ltu.se 
villplugga@ltu.se  
www.ltu.se 
 

Helena Lilja 
Chef för publik verksamhet 
Teknikens Hus 
Luleå, Sverige 
+ 46 920 49 22 11 
+ 46 70 363 28 10 
helena.lilja@teknikenshus.se 
www.teknikenshus.se 

 
Se slutet av Veckonytt 
 



 
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. 
 

 

 

BOLIDENPROFILEN TE14,15 

 Bolidenprofilen TE14,15 är på fallskyddsutbildning 19/1 

 

 
STOPPDATUM BETYG 
Vi har synkroniserat sista datum för betygssättning för läsåret 2016/2017 inom Lapplands 
Gymnasium och kommit fram till dessa stoppdatum. 
 
Fredag 3 februari, kl 12.00 Samtliga avslutade kurser 

 
Observera att betyget inte är satt förrän en underskriven och daterad betygskatalog är 
inlämnad till respektive assistent. Eftersom vi har lagt dessa datum så sent som det är möjligt 
kan inga dispenser ges för att lämna in betygskatalogen senare. 
 
E.u. Eva, Anita, Ann-Sofie och Marie-Louise  



Skandinaviens nordligaste tekniska universitet
Forskning & utbildning i världsklass

2017 Utställning 
Unga forskare
- en tävling för elever som gör ett gymnasiearbete      
  inom naturvetenskap eller teknik 

En vetenskapligt kompetent jury bedömer gymnasiearbetet och utser  
pristagare. Första pris är resa och anmälningsavgift för att delta i riksfinalen 
som arrangeras i Stockholm 26-30 mars. De bästa projekten i riksfinalen  
vinner resestipendier till bland annat USA, Kina och London, för ett värde av 
700 000 kronor. Ett unikt tillfälle att stimulera elever att göra bra  
gymnasiearbeten.

Regionalfinal: 3 mars 2017 på Teknikens Hus

Mer information och anmälan 
Anmälan är öppen från 20 december till 8 februari 
Ungaforskare.org/utstallningen (http://www.ungaforskare.org/utstallningen)
Frågor, kontakta: Sara Svanberg 073-034 46 66, sara.svanberg@fuf.org
Obs! gymnasiearbetet behöver inte vara klart före anmälan.

För att inspirera till fler gymnasiearbeten inom teknik och naturvetenskap  
är elever i åk 2 välkomna att besöka utställningen.  
Frågor och anmälan för detta görs till villplugga@ltu.se

Välkommen att anmäla elever från din skola.

UTSTÄLLNINGEN
UNGA FORSKARE

Ett arrangemang av Luleå tekniska universitet, Teknikens Hus, Förbundet Unga Forskare
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