MEDDELANDE FRÅN LINDESKOLAN
VECKA 23 - 24
OBS! Manusstopp inför varje nummer är onsdag kl 10.00.

Program studentveckan 2022
Måndag 6/6 Sveriges nationaldag ledigt
Tisdag 7/6 Klassens/programmets dag.
Onsdag 8/6 Gemensamma trivselaktiviteter som ledas av programmen och talangjakt.
Torsdag 9/6 Skolavslutning för årskurs 1, 2 och IM samt Karneval under eftermiddagen.
Åk 1 och IME-IMK, GYSÄR

Åk 2, IMA-IMC

09.15 Avslutning i Lindeskolans aula
10.00 Samling tillsammans med mentor

09.15 Samling tillsammans med mentor
10.00 Avslutning i Lindeskolans aula

Det är viktigt att mentorer och andra med koppling till klassen tillbringar förmiddagen
tillsammans med eleverna både under förberedelserna och vid karnevalståget.
Klassvis uppställning kl. 12:30. Avmarsch 13.00. Mentor går först med klassens skylt som finns
att hämta i vaktmästeriet. Efter karnevalen ställs skyltarna i aulafoajén.
Fredag 10/6 Studentavslutning
Tider
07:45 Dagen inleds med fotografering, både klass och porträttfotografering. OBS! Det är viktigt
att hålla tiderna för att all fotografering ska kunna klaras av i tid. Se separat fotoschema.
09:00-11:00 Samling med lätt förtäring tillsammans med mentorerna som återkommer
angående exakt tid och plats.
11.00 Gemensamt avslutningsprogram i Lindeskolan aula
Vid avslutningen i aulan förväntas mentorer närvara tillsammans med sin klass så att vi kan
hjälpas åt att göra studentavslutningen till en fin högtid.
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12.00 Utsläpp på torget
12:40 Vi ställer upp klassvis strax innan bron vid Lindesbergs Arena för att sedan marschera
tillsammans mot Stadshotellet. Mentor går först med klassens skylt. Uppställning framför
hotellet där ceremonin avslutas. Vi vill be alla klasser se till att ansvariga för de fordon/ekipage
som står uppställda utanför hotellet inte spelar musik innan gymnasiechefen avslutat skolans
ceremoni ifrån Stadshotellets balkong.
OBS! Vi ber mentorerna ta ett seriöst resonemang med klasserna om vikten av att budskapen
på flakens skyltar måste vara anständiga.

På Lindeskolans Instagram kan du följa elever från olika program.
Vecka 23 är det Gemensamt (Karneval, Studenten) som äger
kontot och vecka 24 är det Sommarläger
Följ oss!! @lindeskolan.

Rutiner för Gymnasiekortet inför sommaren och läsåret 22/23
Se bilaga sidan 5.
Uppstart ht 2022:
Vi räknar med att uppstarten sker traditionsenligt, där både elever och personal är på plats på
skolan. Om läget skulle förändras kommer vi att informera er via e-post eller brev senare under
sommaren.
Måndag 8/8-fredag 12/8
Gemensam uppstart enligt program som kommer under sommarledigheten.
Måndag 15/8
Åk 1 börjar
Tisdag 16/8
Åk 2 och åk 3 börjar
Möte Trygghetsrådet
Anteckningar från Trygghetsrådets möte 2022.05.17 har skickats ut till alla mentorer via e-post.
Trygghetsrådet återkommer med nya datum för möten höstterminen 2022.
Åsa Viggeborn
Projektledare Nyanländas lärande
SYV, Lindeskolan
Borttappat och upphittat.
Hör efter i vaktmästeriet.
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AKTUELLT FRÅN LINDESKOLANS ELEVKÅR

Mailadressen till elevkåren är lindeskolanselevkar@outlook.com
KALENDARIUM VECKA 23
MÅNDAG 6
SVERIGES NATIONALDAG
Ledigt.
TISDAG 7
Klassens/programmets dag. Se sidan 1.
ONSDAG 8
Gemensamma trivselaktiviteter som leds av programmen och
Talangjakt. Se sidan 1.
TORSDAG 9
Skolavslutning för årskurs 1,2 och IM samt Karneval under
eftermiddagen. Se sidan 1.
FREDAG 10
Studentavslutning
Se sidan 1 - 2
KALENDARIUM VECKA 24
MÅNDAG 13
14.00

Samverkan
Viktig information angående vecka 24 samt lite om uppstarten i höst.
Se mejl från Staffan Hörnberg 220530 kl 14:34

TISDAG 14
Angående planerad sommaravslutning.
Se mejl från Staffan Hörnberg 220530 kl 16:15
ONSDAG 15
TORSDAG 16
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FREDAG 17
PERSONALMEDDELANDE
Rutiner sjukanmälan för personal
Sjukanmälan görs mellan kl 07.00-08.00 till telefon 0581-813 62 alternativt via mail
lsk-vikariesamordning@lindesberg.se.
Friskanmälan görs till ansvarig rektor eller till Marie Jansson tel 0581-813 46.
Se ytterligare information på LinNet -> Min arbetsplats -> Lindeskolan -> Dokumentarkiv
Lindeskolan -> Personalinformation.
Detta är sista numret av Var 7:e Dag för det här läsåret.
Vi vill på redaktionen passa på att önska alla en
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