Infobladet utkommer varje studievecka – läs det

EBERSTEINSKA GYMNASIET

NR 17 ON 10/1 LÅ 17/18

Detta är terminens första Infoblad

Veckans Infoblad delges av mentor vid mentorstiden varje vecka. Du hittar också Infobladet på
skolans hemsida, under fliken ”Elevinfo”. Du kan också gå med i Eber Google+grupp. Sök på
”Ebersteinska gymnasiet”, så hittar du oss på Google+. Ha för vana att kolla Infobladet varje
vecka.

Vill du vara med?

Fr o m idag kan du och dina kompisar på skolan anmäla er till
årets häftigaste e-sportsturnering i Counter Strike GO och
League of Legends.
Turneringen går av stapeln den 5 mars 2018 och pågår under
våren (online), efter skoltid.
Arrangör av turneringen är ChallengerMode, som också står
för riktigt fina priser och en vandringspokal – en
vandringspokal som vi givetvis hoppas att det kommer att stå
Eber på när turneringen är klar 
Du och dina kompisar på skolan surfar in på challengermode.com och anmäler er. När anmälan
är klar, kontaktar ni er rektor, som godkänner laget (rektor kontrollerar att alla i laget går på
samma skola).
Laget ska bestå av 5 spelare (plus max 2 reserver). Tjejer och killar kan ingå i samma lag men alla
i laget måste gå på Eber. Tänk på att skolans namn måste finnas med när ni bildar ert lag,
antingen i lagnamnet eller som information. Vi hoppas att vi kan få ihop många lag. Arrangören
vill dock se max 20 lag/skola.
Läs mer på https://www.challengermode.com/leagueofschools. Vid frågor och funderingar,
kontakta Ebers e-sportslärare Mattias Jacobsen på tel 0707-38 75 91 eller mejl,
mattias.jacobsen@norrkoping.se.
Med hopp om att Eber får många lag i turneringen!
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IV-valskatalogen

Du som idag går år 1 eller 2 ska snart välja IV-valskurser (individuella val-kurser) till kommande
läsår. IV-valskatalogen har kommit. Du hittar den på Ebers hemsida, under fliken
”Elevstöd”/Studie- och yrkesvägledare. Eller så söker du på Ebers hemsida. Sökord: ”IVkatalogen 2018-2019”. Du kan också använda denna kortlänk: https://goo.gl/pmNrnf. Dexter
öppnar för anmälan till IV-valet den 15/1 och stänger den 14/2.
Läs vad kurserna handlar om och välj sedan ut tre kurser, ett förstahandsval, ett andra- och ett
tredjehandsval. Du kan inte välja en kurs på högre nivå om du inte läst den första kursen, t ex
kan du inte läsa Programmering 2, om du inte redan läst Programmering 1.
Kolla också att du inte väljer en kurs som redan ingår på ditt program och i din
programinriktning. Fel kan oftast rättas till i efterhand men risken är då att alla platser hunnit bli
upptagna på en viss kurs och då får du istället läsa en kurs du kanske inte önskat. Detsamma
gäller om du missat att alls välja IV-valskurs, dvs inte väljer kurs i tid. Anmäl därför senast 14/2.
Annars får du ta det som blir kvar.
Våra studie- och yrkesvägledare hälsar att alla elever är varmt välkomna att kontakta SYV, om
man har frågor eller funderingar. IV-valet är bra att använda om man behöver en kurs för att
skaffa sig särskild behörighet för framtida studier vid yrkeshögskola/högskola/universitet.

Anmälan till prövning i februari
Du som vill pröva i en kurs i februari kan lämna in en prövningsblankett. Det går dock inte att
pröva i alla kurser (t ex Sve/Sva, Eng, Ma. Senast 25 januari ska prövningsblanketten vara
inlämnad. Registreringen äger rum den 8 februari. Du måste komma till registreringen för att få
göra en prövning.
Hämta prövningsblankett i receptionen i F-huset eller på skolans hemsida. OBS! Lämna in en
prövningsblankett per kurs. Vill man pröva i två kurser ska man således lämna in två
prövningsblanketter. Vi rekommenderar att inte pröva i fler än två kurser per prövningstillfälle.
Det är tufft att göra en prövning. Du ska på ett eller några få moment visa att du klarar betyget
lägst E för att få ett godkänt betyg. Du ansvarar själv för att lämna in prövningsblanketten till
Helene Ek i receptionen.

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling
Vi har uppdaterat våra planer. Du hittar dem på hemsidan. Snabblänk: https://goo.gl/Pi4q7k. Läs
dem! Vi på Eber står för att alla ska behandlas lika och vi vill inte att någon på skolan behandlas
kränkande. Det är viktigt vi att alla agerar eller larmar om vi ser att någon behandlas illa.
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Prova på-dagar på Eber
Snart kommer skolan att få besök av år 9-elever. Nytt för i år är att vi tar emot besökare under
fler dagar. Alla besökare samlas först i vår aula (kl 9). Prova på-dagen avslutas kl 12.30.
Kontaktperson på Eber är Helene Ek, helene.ek@norrkoping.se, 011-15 30 06.
Tisdag 23/1 och torsdag 1/2 kan år 9-elever prova på:

Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Ekonomiprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet

Fredag 26/1 och onsdag 31/1 kan år 9-elever prova på: Bygg- och anläggningsprogrammet
(Besökare som ska till FT bussas till Bråvalla
El- och energiprogrammet
efter samlingen i aulan)
Fordons- och transportprogrammet
Industritekniska programmet
VVS-och fastighetsprogrammet

Drop in på Eber
Onsdag 7/2 har skolan Drop in för år 9-elever (och föräldrar) som vill ha svar på sina sista frågor
inför gymnasievalet. Ansvariga rektorer, syv samt ev fler personal kommer att vara i F-huset,
huvudbyggnaden, för att ta emot besökarna. Drop in mellan kl 17 och 18.30.

Stormöte för Elevombuden

Den 29 januari kl 13 är det stormöte för skolans alla Elevombud. (Därefter sker mötena sista
måndagen varje månad men med växelvis starttid kl. 13.00 och kl.09.30, i aulan F-huset).
Under förra stormötet uppkom många bra förslag på arbetsgrupper, som elevombuden ska
engagera sig i. Tillsammans med personal kommer grupperna att arbeta med viktiga frågor, ta
fram förslag, undersöka etc. Arbetsgrupper:







Anti-mobbning/Trivselgrupp
Eventgrupp (dekoration av skolan, evenemang vid t ex julavslutning, utspring)
Uppstartsgrupp (vid skolstart)
Aktivitetsgrupp (aktiviteter, resor, turneringar etc)
Skyddsrond
Skolkonferens
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Vi har nytt schemasystem
Vi har gått över till Skola24, precis som övriga kommunala gymnasieskolor. Vi hoppas i och med
detta att snart kunna synka schemat med Google Kalender. Mer info kommer när det blir
aktuellt. Du hittar schemat på hemsidan (under Topplänkar). Du kan också använda denna
snabblänk: https://goo.gl/VFw1br

Välj din favoritmatsedel
Det kommer att genomföras en enkätundersökning på skolan, där du som elev har möjlighet att
påverka matsedeln under en vecka. Eleverna får helt enkelt rösta fram en favoritveckomatsedel.
Länk till enkäten kommer i nästa Infoblad.

Gå med i Ebers ”IKT för elever”
Här berättar vi om fiffiga appar, tillägg och tips, som är bra att använda i skolan. Visste du att
man med hjälp av ett tillägg kan samla alla flikar man har uppe i en och samma flik? På så sätt
sparar man utrymme och hittar lätt rätt webbsida. Idealiskt för den som har massor av flikar
uppe för jämnan. Testa Onetab! Kurskod till Ebers classroom ”IKT för elever”: a82o5j5

Använd gärna Google Kalender

Om du använder Google Kalender kan du lägga lägga till Ebers kalendarium, där du kan se stora
händelser under året. Genväg till Ebers kalendarium: https://goo.gl/FzZ3Nd
Du kan också lägga till Ebers schemabrytande prov- och aktivitetskalender till din egen Google
Kalender. Är du osäker hur du lägger till, kan du alltid hitta youtubeklipp, som visar hur du gör.
Eller så kontaktar du Cia eller Mattias (som sitter nära aulan i F-huset), så hjälper de till. Genväg
till Ebers schemabrytande prov- och aktivitetskalender: https://goo.gl/nz5yoi

Vi påminner om vikten av att undvika
nötter, starka parfymer och apelsin på skolan

Vi har elever och personal som är starkt allergiska mot nötter, särskilt jordnötter, mot starka
parfymer och citrusfrukt som t ex apelsin. För vissa personer är det förenat med livsfara. Tänk
därför på din omgivning – visa hänsyn och förståelse.
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Personalinfo

Det är ingen gemensam APT för all personal den 1 februari. Rektor leder istället APT:n på
respektive program. Rubriker för APT: Arbetsmiljö, Ekonomi, Personal. Anmäl övriga frågor till
din rektor.
Med vänlig hälsning Margareta Hjälte

Vi hälsar våra nyanställda varmt välkomna




Elisabeth Netzell, ma/fy i F-huset
Shahper Zandieh-Nadem, ek i F-huset
Anette Berkegård sv/sva i F-huset

I februari börjar Mikael Ferin (yrkeslärare på Bygg) och i april börjar Stefan Svensson (Ma, Data) i
F-huset samt Göran Nilsson, kurator, (he´s back <3)

”Stay away from negative people.
They have a problem
for every solution”
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