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Postadress 

Hedda Wisingskolan 
Gånsviksvägen 2 
871 60 Härnösand 

Besöksadress 

Gånsviksvägen 2 
 
 

Hemsida 

Via: www.harnosand.se 
Telefon 

0611-34 79 00 
Organisationsnr 

212000-2403 
E-post 

heddawisingskolan@harnosand.se  
  

 

Planering sista skolveckorna vt2018  

 

 

Dag Åk 7 Åk 8 Åk 9 
Mån 4/6 Undervisning enligt schema 

förutom träff i alla elevens val-
grupper 11:10-11:40 salsschema 
kommer separat 

Undervisning enligt schema 
förutom träff i alla elevens val-
grupper 11:10-11:40  salsschema 
kommer separat 

Undervisning enligt schema 
förutom träff i alla elevens val-
grupper 11:10-11:40  salsschema 
kommer separat 

Tis 5/6 Undervisning enligt schema Undervisning enligt schema Undervisning enligt schema 
Ons 6/6 Nationaldagen ledigt Nationaldagen ledigt Nationaldagen ledigt 
Tors 7/6 Elevens val Elevens val Elevens val 
Fre 8/6 Elevens val Elevens val Elevens val 
Mån 11/6 Elevens val Elevens val Elevens val 
Tis 12/6 Elevens val fram till lunch 

(separat lunchschema kommer) 
 
Efter lunch - fotbollsmatch Hedda 
/ Wendela. De som inte spelar är 
publik.  
 
Publiken samlas 12:15 för 
avprickning – matchen börjar 
12:30 till ca 14:15. 
 
Kort återsamling efter matchen i 
resp klass för info inför 
kvällen/natten. 
 
Kl. 21:30 - samling (plats kommer 
senare) för start inför 
nattvandring. Nattvandring 
startar 22:00 
Hemkomst ca 02:00 

Elevens val fram till lunch 
(separat lunchschema kommer) 
 
Efter lunch - fotbollsmatch Hedda 
/ Wendela. De som inte spelar är 
publik. 
 
Publiken samlas 12:15 för 
avprickning – matchen börjar 
12:30 till ca 14:15. 
 
Kort återsamling efter matchen i 
resp klass för info inför 
kvällen/natten. 
 
Kl. 21:30 - samling på skolan för 
start inför nattvandring. 
Nattvandring startar 22:00. 
Hemkomst ca 02:00 

Elevens val fram till lunch 
(separat lunchschema kommer) 
 
Efter lunch - fotbollsmatch Hedda 
/ Wendela. De som inte spelar är 
publik. 
 
Publiken samlas 12:15 för 
avprickning – matchen börjar 
12:30 till ca 14:15. 
 

Ons 13/6 Elever och lärare som deltagit på 
nattvandringen är lediga. 

Elever och lärare som deltagit på 
nattvandringen är lediga. 

08:00-10:00 - Inlämning av 
datorer, städning av skåp och 
klassrum. 
 
Start från 10:00 - Heddaracet – 
samma upplägg som förra året – 
eleverna slutar ca 13:30. 
 
19:00 – 01:00 Avslutningsfest på 
First hotel 

Tors 14/6 Mentorsdag Mentorsdag Mentorsdag  
Fre 15/6 08:00 – samling i 

hemklassrummen 
 
08:45 – samling på skolgården för 
avmarsch till kyrkan (klass för 
klass – åk 9 först som fyller 
kyrkan framifrån) 
 
09:00-ca 09:45 Avslutning i 
kyrkan 
 
Sommarlov för eleverna!! 
 

08:00 – samling i 
hemklassrummen 
 
08:45 – samling på skolgården för 
avmarsch till kyrkan (klass för 
klass – åk 9 först som fyller 
kyrkan framifrån) 
 
09:00-ca 09:45 Avslutning i 
kyrkan 
 
Sommarlov för eleverna!! 

08:00 – samling i 
hemklassrummen 
 
08:45 – samling på skolgården för 
avmarsch till kyrkan (klass för 
klass – åk 9 först som fyller 
kyrkan framifrån) 
 
09:00-ca 09:45 Avslutning i 
kyrkan 
 
Sommarlov för eleverna!! 
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