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Elever år 1, 2, 3: Till elever som beställt specialkost
Många elever har lämnat in blankett om specialkost. Det innebär att man av olika - giltiga skäl behöver annan mat. Idag slängs en hel del mat, just för att elever inte äter den mat som man
beställt. Det är en stor kostnad för skolan och innebär att mycket mat slängs i onödan. OM man
inte längre behöver specialkost, är allergisk etc måste detta meddelas köket. Fråga
kökspersonalen om man är osäker om man lämnat in blankett eller har frågor kring detta.
Vi måste alla tänka på vår ekonomi och på miljön. Jordens matresurser är inte oändliga. Ta så
mycket mat du orkar äta upp och beställ inte specialkost om du inte behöver.

Elever år 3: Ej hämtade studentmössor
Ni som ännu inte hämtat ut studentmössorna, ombeds göra det omgående. Info om utlämning
ska ha gått ut flera gånger. Kontakta Elevrådet via studenternas FB-sida om du har frågor.
Fatima, NA15, är ordförande i Elevrådet.

Elever år 1, 2, 3: Intresserad av att åka till Romme den 20 mars?
Tisdagen den 20 mars 2018 ordnar Ebersteinska gymnasiet och Romme Alpin en skidresa till
Romme, Borlänge. Pris: 175 kr (för resa och liftkort).
Läs mer om resan, hyra av utrustning, anmälan etc: https://goo.gl/NnJoo8
A4-papper om Romme-resan kan även hämtas i receptionen, F-huset.

Elever år 3: Utspringstiderna är klara
Den 15 juni tar våra treor studenten. Vi kommer att ha två utspringstillfällen även i år.
Kl 13.00 springer BA, EE, FT, IN, VF samt gysär ut
Kl 14.30 springer NA, TE och VO ut.
På Ebers hemsida – under ”Elevsidor” kommer vi att lägga ut mer info om studenten 2018.

Förändringar i biblioteket
I biblioteket jobbar numera enbart Agneta Blomgren. Kontakta henne om du letar efter en
intressant bok eller artikel, om du vill låna om en bok etc. Annika Hedmark är numera
elevassistent och är istället behjälplig i klassrummen.

Delta i marknadsundersökning?
Tre teknikelever – Julia, Reynaldo och Mathias – har startat ett UF-företag i sin
Entreprenörskapskurs. De hoppas att så många som möjligt deltar i en marknadsundersökning.
Besvara några snabba frågor och hjälp dem på vägen:
https://sv.surveymonkey.com/r/FF2SV27
Cia A Lundvall, Norrköping 14 februari 2018
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Viktiga datum!
År 3: Det är spikat och klart att Balen är den 18 maj. Nu är det bara att börja med valsträningen.
År 1, 2, 3: Nu är det spikat och klart att årets Gymnasieslag äger rum den 22 maj. Då är det
tävling i Dodgeball och Cheerleading. I år är vi 5 gymnasieskolor som slåss om vinnartiteln och
äran. Haga, De Geer, Kungsgård, Lärlingsgymnasiet och Eber. Börja träna redan nu. I år vinner vi
(igen!). Vore trevligt att marschera till Stadium arena till pompa och ståt. Hoppas att vi har
några bra ”trummare” på skolan. Eber är traditionsenligt klädda i blått. Ta på er det blåaste ni
har. Det ska synas att vi är från Eber. 

Du som ska plugga vidare: Linköpings universitet bjuder in till träff
LIU erbjuder dig som funderar på att plugga vidare att besöka universitetet och då träffa
studenter som går på LIU. Bl a kan du gå på Utbildningsmässan den 7/3. Alla elever år 2 ska gå
på Utbildningsmässan, som börjar kl 12.30. Du som går 1 eller 3 är givetvis också välkommen
men då på lektionsfri tid. Passa på att redan nu skaffa dig information om framtida studier.
Se affischen ”Välkommen till LIU”: https://goo.gl/izYgGd
Se affischen ”Nyfiken på LIU”: https://goo.gl/j9xDYw

År 1, 2, 3: Utvecklingssamtal 27-28 februari
Tisdag 27/2 och onsdag 28/2 eftermiddag i vecka 9 (kl 12.30-17.00) är det dags för
utvecklingssamtal för Ebers elever. Mentorer kallar sina elever till utvecklingssamtal. VO är
undantaget och kan ha andra dagar och tider för samtal. Utvecklingssamtalen är en
schemabrytande aktivitet, vilket innebär att lektionerna ställs in från 12.30 dessa dagar.
Föräldrar får parkera gratis på stora parkeringen (vid Värdshusgatan) under dessa
utvecklingssamtalsdagar. Inget parkeringstillstånd behövs.

Angående ledighet från skolan
När du började på Eber fick du en informationsfolder om regler och rutiner på skolan. Där står
också om rutiner kring ledighet. Vi vill påminna alla elever att vi är restriktiva med att bevilja
ledigt från skolan och undervisningen. För enskilda angelägenheter av vikt kan ledighet beviljas.
Mentor beviljar ledighet för högst tre dagar i följd och sammanlagt högst sex dagar under ett
läsår. Ledighet söks minst 14 dagar i förväg. Längre ledighet kan - om det finns särskilda skäl beviljas av rektor. Blankett för ansökan om ledighet finns på hemsidan under Dokument. Ifylld
ansökningsblankett lämnas alltid till mentor.
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Vill du vara med i en e-sportsturnering?
Fr o m 18 januari kan du och dina kompisar på skolan anmäla er till årets häftigaste esportsturnering i Counter Strike GO och League of Legends. Turneringen går av stapeln den 5
mars 2018 och pågår under våren (online), efter skoltid. Hämta mer information om
turneringen i F-huset. Du kan hämta A4-dokument som ligger på disken i receptionen.

”Var dig själv.
Det finns redan så många andra.”
[ L O E S J E ]
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