
Hej, studie- och yrkesvägledare i Västerbottens inland! 
Välkomna att tillsammans med era elever besöka årets TANNBERGSMÄSSA  

onsdagen den 23 november Kl. 10.15-13.30 
Bussresan och lunchen bjuder vi självklart på 

 
 
Från kl 09.45 står våra värdar redo att välkomna er i anslutning till entré J "Lycksele 
lärcentrum" (se pil ovan). Garderob kommer att finnas, men kom ihåg att påminna era 
elever att inte lämna kvar några värdesaker. Vid entrén kan ni scanna en QR-kod för att 
få tillgång till mässprogram och karta.  
 

 
Mässprogram 

 
10.15 Gemensam start med musik i Sporthallen. Vi hälsar välkommen och berättar om 
dagen.  

10.15-13.30 Utställningsbesök, cafeteria och bibliotek är öppna. Även i år kommer vi 
erbjuda riktad programinformation för eleverna. Varje elev kan välja att gå på två 
program. Möjlighet finns också att besöka elevhemmet för rundtur och information. 
Ingen föranmälan behövs till elevhemmet. 



11.20-ca 11.40 Informationspass 1  

12.20-ca 12.40 Informationspass 2 

Buss beställs av er på grundskolorna, ange vår fakturaadress: 
 
Tannbergsskolan attention Gun Signarsson  
Lycksele kommun, ZZ 11 11 06,  
Box 210, 921 24 Lycksele.  
 
Bussparkering finns på parkeringen närmast infarten från Timmervägen. 
 
Vi behöver få anmälan om antal elever som kommer senast 10 november. Kom 
ihåg att meddela antal elever med ev specialkost så att alla får en riktigt bra lunch. 
 
 För anmälan eller frågor, kontakta SYV Gun Signarsson 

Gun.signarsson@edu.lycksele.se 
0950-16795 

 

 

I år är det 50 (+1) år sedan Tannbergsskolan byggdes. Detta vill vi fira genom att bjuda 
in allmänheten till Tannbergsmässan på kvällen med start 18:30 med möjlighet till drop-
in. 
 
 
 
Varmt välkomna till oss!  
 
Ellinor Häreskog 
Skolchef Utbildningscentrum 
Tannbergsskolan Lycksele 
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Tannbergsmässan 2022 
TANNBERGSSKOLAN VISAR UPP SIG 

ONSDAG 23 NOVEMBER  
För åk 9 

Kl. 10.15 – ca 10.45 Inledning i idrottshallen 

Kl. 10.45 – 13.30 Utställningsbesök, mingel och lunch 

Kl. 11.20 – 11.40 Informationspass 1 om valt gymnasieprogram. Uppsamling vid 
programmets monter.  

Kl. 12.20 – 12.40 Informationspass 2 om valt gymnasieprogram. Uppsamling vid 
programmets monter. 

Kl. 11.30 För de som är intresserade av att besöka elevhemmet för visning och 
information. Samling vid elevhemmets monter mitt emot skolkaféet.  
______________________________________________________________________________ 

För allmänheten – vi firar 50 (+1) år, kom och fira med oss! Alla är välkomna. 

18:30 Mingel i torget utanför sporthallen 

18:45 Start i sporthallen med invigningstal och underhållning 

19:00 – 20:00 Besökare har möjlighet att se skolan och de olika programmen 
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