VECKA 7

Mån 180212

15.30—16.00

Läslyftet RO6+7+8

Tis

180213

08.00—13.00

Rektorsmöte

Bollnäs

Ons

180214

11.15—12.30
15.30—17.00
15.30—17.00
15.30—17.00

Bästa UF-företag
APT RO7
APT RO6
Konferenstid

CFL
Flygstaden
sal 218

12.35—1

UF-träff i Aulan

se nedan

Tors 180215
Fre

180216

UF-träff i aulan Tors 15/2 kl 12.35
Information inför mässan. Marie och Kerstin ger sina bästa mässtips.
Behöver Uf-företagen hjälp med utskrifter inför mässan, kontakta Marie på
marie.naslund@hufb.se
UF-mässan Entreprenörskap på riktigt 15 mars
Torsdag 15 mars åker skolans UF-företagare i åk3 på UF-mässan i GTK-hallen i
Gävle. Det gäller elever i BA15, EK15, HA15, SA15, TE15 och NATE15.
UF-företagens buss går kl 8.00 från Åsgatan. Hemresa ca kl 18.30.
Medföljande lärare: Pär Andersson, Anna Hägglund, Anders Bergström, Mats
Wiklund, Catharina Norgren, Marie Näslund, Kerstin Morin, Anders Ramstrand
och Heléne Berglund.
Buss till mässan för ÅK2:
Två bussar med elever från åk2 åker till UF-mässan efter lunch. Avgång kl 12.00
från Åsgatan. Hemresa kl 15.00. Elever från Flygstaden hämtas upp där kl 11.45.
De klasser som åker är: BA16, EK16, TE16, SA16, HA16 och VO16.
Medföljande lärare: Jörgen Andersson, Anna Hägglund, Torbjörn Stenman, Helena
Hägg och Ingela Rudberg.

RESURSIDROTT

2018

v.7

STYRKA/STABILITET
balansboll/medicinboll/pinngympa

v.8

FRIIDROTT

HALL
spegel
A

v.9

PILATES/YOGA

v.10

Sportlov

v.11

STYRKA TABATA

v.12

BASKET

v.13

SIMNING/LIVRÄDDNING

v.14

Påsklov

spegel

B/ spegel
A
SIMHALL

Lektionen börjar kl 16.00 Samling på sporthallen kl 15.55
Ombyteskläder och skor.
Idrottslärare

Olga Krohina 070-1918293
Adam Wijk 073-5445101

Från biblioteket v.7 2018
Veckans ord
Semla
Ett gammalt ord för bröd av siktat vetemjöl, vetebulle. Under namnet hetvägg,
en försvenskning av tyskans heisse Wecken introducerades på 1700-talet
bullarna med killiknande form (för att få bättre rum på botten av en kastrull,
där de före serveringen kokades, fyllda med mandelmassa, i mjölk). De åts
allmänt i södra Sverige på fastlagsmåndagen (bullamåndag), medan de i
övriga landet åts på fastlagstisdagen (fettisdagsbullar), främst i borgerliga
kretsar.
Under 1800-talet började man äta dem utan föregående kokning men med
varm mjölk, socker och kanel. Det var först vid sekelskiftet som den moderna
typen med vispgrädde under locket lanserades av yrkesbagare och konditorer,
samtidigt som man började servera bullarna som en sorts bakelser till kaffet.
(NE.se)
Alla hjärtans dag
En i Sverige vanlig benämning på Valentindagen 14 februari. Även om denna
traditions införande och moderna utformning i Sverige kan härledas ur
amerikansk sed rör det sig om en vårfest med rötter i antiken. Valentindagen

är uppkallad efter ett helgon, Sankt Valentin från Terni som led martyrdöden
denna dag kring 270. (NE.se)

Vi har lagt fram böcker om vänskap, kärlek och må bra böcker nu inför Alla
hjärtans dag. Kom in och låna!

Matsedel Norrtullsskolan V7
Måndag

Köttfärsbiff, kokt potatis, pepparsås, rotfrukt och salladsbord

Tisdag

Internationella pannkaksdagen och veckans gröna:
Pannkaka, sylt, ost, färsk frukt och salladsbord

Onsdag

Pastapenne med kyckling, broccoli och soltorkade tomater,
vitlökssås och salladsbord

Torsdag

Nötskavsgryta, kokt potatis, wokgrönsaker och salladsbord

Fredag

Viva la Västerhavet (panerad fisk med klyftpotatis och salsa)
och salladsbord

Kalendarium vecka 8
20
8 19
Konf.tid
Rektorsmöte
Läslyftet heldag
Klasskonf
RO6

21

22

Framtidsmässa
åk3, 08.45-14.00
Konf.tid
Klasskonf RO7
EHT RO6
Skridskoperiod åk1+2 IDH

Klasskonferenser åk3
Mån

180219

15.00—17.00

RO6

Onsd

180221

14.00—14.30
14.30—15.00
15.00—15.30

VO15
EE15
IN15

23

15.30—16.00
16.00—16.30
16.30—17.00

FT15
BA15
HA15

SA15 studiebesök i Gävle
Tisdagen den 20 februari åker SA15 till Arkiv Gävleborg och Länsmuseet i Gävle.
Samling kl. 8.00 på Resecentrum.
Hemkomst kl. 14.46
/Lärarna på Samhällsprogrammet

Framtidsmässan!
Eleverna får möjlighet att orientera sig lite inför att gymnasietiden snart är slut,
oavsett om man tänker arbeta eller studera vidare direkt.
Onsdag 21 februari har följande gett klartecken att de kommer
-Kungliga tekniska högskolan KTH,
-Mittuniversitetet,
-Högskolan i Gävle,
-ev. Högskolan Dalarna
-Polisen,
-Arbetsförmedlingen/Högtrycket,
-LO fackförbund,
-Folktandvårdens lärlingsprogram,
-Söderhamns kommun/Bemanningen,
-Vuxenutbildningen /yrkesvux Cfl,
-Folkhögskolan Söderhamn/Bollnäs 5 linjer,
-Affärs- och vårdyrkeshögskolan
Obligatoriskt för alla treor att delta i samling och infopass.
Ettor o tvåor deltar på önskade pass efter att fått godkänt av undervisande lärare.
Första lektionen enl. schema.
Samling i aulan för alla treor kl. 09.30.
Sista passet slutar 12.00. Därefter lunch.
E.m. lektioner som vanligt.
Komplett program, när alla svarat, kommer senare i veckomeddelande.

Elever som är nyfikna på andra utbildningar eller jobb kontaktar syv efter
Framtidsmässan för att få hjälp att ordna besök. Alla bör hålla utkik efter ”student
eller elev för en dag” och ”öppet hus” på utbildningarnas hemsidor.
Syv
Torsdag 22 februari är det Ingenjörsdag i Staffangymnasiets cafeteria hela dagen

Skrivschema för Nationellt prov i Ma 3c // Skrivtid 120+120 min 08.00-12.00
Dag Ämne Grupp
Antal Lokal Skriv- 09.00 10.00 12.00 13.00
tid
Fred MA 3c MAT03cNA16, Joacim
27
304 09.00- GUJO GUJO GUJO GUJO
23/2
Gunneriussons elever
14.00
Tentand: Muntaz Abdrizack
1
Mohamud NATE15
MA 3c MAT03cTE16, Torbjörn
31
306 09.00- SALI
SALI
STTO STTO
Stenmans elever
14.00

Missa inte Sveriges roligaste tävling för kreativa gymnasieungdomar. Regionfinalerna
i Blixtlåset rullar under mars månad, så glöm inte att anmäla era bidrag. Läs hur du
gör detta på www.blixtlaset.se.
Anmälan före februaris slut

Hälsningar Magnus
Magnus Schenström,
+46 (0) 70 580 8493
magnus.schenstrom@cng.se

Vill du sluta röka?
Till dig som röker dagligen eller varje vecka!
Nu kan du som röker delta i ett
forskningsprojekt och testa
ett nyutvecklat sms-baserat

sluta-röka-stöd
i mobilen
Deltagande är gratis.
Du kan anmäla dig t o m
den 11/7 2018.
Är du intresserad?
Sms:a ordet tobak805 till nummer 0707225474 för mer information.
Kontakt
Catharina Linderoth, utredare, projektsamordnare: catharina.linderoth@liu.se.
Ulrika Müssener, vetenskapligt ansvarig: ulrika.mussener@liu.se.
Mer information
Du kan läsa mer om projektet, sms-stödet och vad deltagande i studien innebär på:
www.nexit.nu/jr.
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