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18 år och tågluffa?

Visste du om att du har möjligheten att vinna tågluffarbiljetter (om du är 18 år den 1 juli i år).
Annars känner ni kanske andra i rätt ålder som kan vara intresserade? Tipsa dem.
Är du 18 år? Är du redo för ett äventyr och vill upptäcka Europa? Anmäl dig till initiativet
DiscoverEU så har du chans att resa gratis i sommar. EU delar ut omkring 15 000 resekort till
unga.
Ta chansen att resa till andra länder, upptäcka Europas mångfald och kulturrikedom, få nya
vänner och hitta dig själv.
I år är det dessutom Europaåret för kulturarv, så det pågår en mängd evenemang för att
uppmärksamma våra rika kulturskatter runtom i Europa.
För det mesta kommer du att resa med tåg. Då kan du passa på att njuta av utsikten och se
alla olika städer och vackra landskap genom tågfönstret.
För att du lättare ska kunna resa dit du vill får du också använda resekortet på t.ex. bussar och
färjor. Om det inte finns något annat färdmedel kan flygresor tillåtas, men bara i
undantagsfall. Det gör att även du som bor i avlägsna trakter eller på en ö kan delta.
Anmälningstiden är mellan 12 juni kl. 12:00 och den 26 juni 2018 kl 12:00.
Mer information finns här: https://europa.eu/youth/discovereu_sv

Jorun Boklöv
Press and communication

Stort tack!
Vi tackar skolmåltidspersonalen för all god mat under läsåret. Ni är alltid så trevliga och
hjälpsamma.
Stort tack från gymnasiesärskolans personal

Var med i en novelltävling
Götabiblioteken bjuder in till novelltävlingen ”Unga berättare”. Varför inte bli novellskrivare nu i
sommar? Du skriver din novell och skickar in den till tävlingen senast den 31 augusti. Läs mer på
www.ungaberättare.se
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Elever år 1, 2: Om du har blivit underkänd i Engelska
Du som blivit underkänd i en engelskkurs har möjlighet att gå en sk ”prövningskurs”. Du kan
anmäla dig redan nu.
Lite information om upplägget: Du har ett läsår på dig att bli klar med prövningen och får det
stöd och undervisning du behöver för att uppnå målen. Själva prövningen och bedömningen är
densamma som vi har under en ordinarie prövning men du har flera försök på dig att visa din
förmåga samt som tidigare nämnt att du får vägledning i dina studier.
Själva lektionstiden kommer att äga runt under IV-tiden, måndag morgon och fredagar
eftermiddag, vilket kanske inte passar elever på alla program. För att anmäla sig behöver du
fylla i en blankett, som kan fås av bland annat Rickard (studie- och yrkesvägledare) och se till att
mentor skriver på, eftersom det kan vara så att du egentligen bör fokusera på ett annat ämne i
skolan, exempelvis svenska. Sedan lämnas blanketten in till antigen Rickard (studie- och
yrkesvägledare) eller till Helene Ek (i receptionen i F-huset) eller Madeleine Wessén (i A-huset).
Det är viktigt att du får rätt blankett, beroende på vilket program du går.
Mvh Engelsklärarna

Vi önskar alla
en riktigt fin sommar!
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