
 

 

Schema introdagar Viltvård 18/8-21/8 
 

Hej!  
 
Här kommer schemat för första veckan på skolan. En vecka då vi träffas och lär känna varandra 
och skolans omgivningar. Vi ser helst att blivande elever tar med sig vårdnadshavare till denna 
helg då vi går igenom nyttig information för elevens kommande tre år på skolan. 
 
Lördag 17 augusti 

● 12:00-16:00 - Nyckelhämtning och inflytt i boendet. 
● Adressen till skolans lägenhet där nycklar hämtas är Bruksgatan 11 b  66732 Forshaga 
● Telefonnummer fritidsvärdarna 010-1516211 
● 16:00-17:00 Boendeinformation i sal Hugget/Vaket i skolans huvudbyggnad Knipan 

 
Söndag 18 augusti 
 
Samling 13:00 - Viltpaviljongen sal Vilt1. Upprop. 

● Presentation coacher, presentation och genomgång av veckan. 
● 13.15 Per Johansson Skolchef. 
● 13.30 Erika Järvholm, Josefin Cederlöf - Information från administrationen 
● Birgitta Henriksson/Catarina Näslund skolsköterska. 
● Lollo Englund - boendefrågor 

 
14.00 Grillat vildsvin och potatissallad  
 
14.40 genomgång för föräldrar av schoolsoft, Google Classroom, iPad-policy, vapenlicens, 
vapenfrågor. 
Utdelning av iPads till elever. 
 
Ca 16.00 tid för lägenhetsfix. IKEA stänger 18.00 :) 
 
Måndag 19 augusti 

● 09:30 - Avfärd mot Visten för paddling. 
● ca 12:00 - Lunch vid Dömle. 
● ca 15:00 - anländer Forshaga. 
● 18:00 - Återsamling vid Viltpaviljongen för färd mot skolans jaktmark. 

Övernattning på Karlstad Jaktskytteklubb 
 
Tisdag 20 augusti 

● Heldag skytte  
● Lunch på skjutbanan 
● ca 16:00 - Återfärd till Forshaga 



 

 

 
Onsdag 21 augusti 

● 09:00 - Samling i biblioteket Knipan 
● 10:00 - Genomgång av iPads. 
● 12:00-13:00 Lunch 
● 13:00-14:00 Genomgång av schoolsoft. 
● Coachsamtal 

 
Torsdag-fredag 22-23  augusti 

● Lediga 
 

 
Utrustningslista 

● Sovsäck + örngott 
● Hygienartiklar 
● Stövlar/kängor 
● Kläder för utevistelse (Jaktkläder) 
● Myggmedel 
● Regnkläder 
● Kläder för beachvolleyboll och gympaskor 
● Handduk 
● Badkläder 
● Ev. mediciner 

 

 
Välkomna! 
 
Kontaktperson 
Mathias Gärdestam 
mathias.gardestam@forshagaakademin.se 
 
 
Viktiga datum under HT 19 
Hösthajk Glaskogen 10-12/9 v.37 
Älgjaktslov 14-18 oktober v.42 
Drevjakt Hasselfors 18-19/10 v.42 (Avresa torsdag kväll den 17:e) 
 
Lediga dagar: mån 30/9 
Terminslut 20/12 v.51 
Prövningsdagar 18 (12.00) -20/12 v.51 
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