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Visst har Norrköpings gymnasielever spring i benen!

Swedbank Grabbhalvan & Tjejhalvan torsdagen den 4 maj handlar om fem sköna kilometer
som du kan gå, jogga eller springa. Starten går utanför Stadium Arena och målet är inne i
arenan. Det blir mycket som händer, en DJ som spelar och många fina priser ska delas ut bland
alla som deltar.
Varför inte utmana dina lärare? Nu har du som är gymnasieelev i Norrköping chansen att vara
med i motionsfesten helt gratis. Allt du behöver göra är att anmäla dig. Maila namn, födelseår
och vilken skola du går på till mikael.grip@nt.se. OBS! Glöm inte att ange vilken skola du
går på.
Nummerlappen hämtar du på Team Sportia, Ingelsta 3 maj mellan 11-19 eller på
tävlingsdagen i arenan senast en timme innan start som är 18.30 för tjejerna och 18.45 för
grabbarna. Mycket mer information hittar du på: grabbhalvan.com och tjejhalvan.com
Hoppas vi ses den 4 maj och springer för
Bris - Barnens rätt i samhället.

Elevrådet söker elevrepresentanter i år 2

Elevrådet behöver en elevrepresentant för varje klass inför nästa års student. Den som
är kontaktperson för sin klass får 200 kr rabatt på sin studentmössa. Kontakta
Elevrådets ordförande, Fatima i NA15. Mejla till fatima.alzuhairi@elev.norrkoping.se om
du är intresserad av att vara kontaktperson för din klass.

Ny SYV för elever på TE-programmet och EK-programmet

Marie Hedberg kommer gå på tjänstledighet fr.o.m den 1/5 2017. Ny studie- och
yrkesvägledare för TE och EK heter Felicia Zätterström. felicia.zatterstrom@norrkoping.se
Felicia studerar sista året på studie- och yrkesvägledarprogrammet. Hon kommer arbeta en
dag i veckan fram till skolavslutningen och börjar sedan på heltid fr.o.m 1/6. Hon kommer att ha
sitt arbetsrum i A-huset fram till flytten då alla studievägledare kommer att sitta samlade i Fhuset på entréplanet. Resterande tid av terminen kommer Anna Lindell att ansvara för NA och
Filippa Jansson för EE.

Cia A Lundvall, Norrköping 26 april 2017
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Balen 2017

Äntligen kan man anmäla sig till årets bal! Gå in på www.gymnasiebalen.se och anmäl dig. Du
vet väl om att man kan gå utan danspartner? Du kanske hittar en på balen . Anmälan och
betalning senast söndag 30 april, kl 23.59.

Skolinspektionens beslut – FT-programmet

Skolinspektionens uppdrag är att granska Sveriges skolor och ska komma med påpekanden
om det finns brister i verksamheten. Ebersteinska gymnasiet har under våren haft besök av
Skolinspektionen. I dagsläget har vi fått in beslut gällande IM-programmen, gymnasiesärskolan
samt FT-programmen. Även FT-programmet uppfyller ”författningarnas krav inom de områden
som granskats”, vilket känns glädjande. Man har bl a granskat undervisning och lärande,
elevhälsans arbete, anpassningar och särskilt stöd, trygghet och studiero, skolbibliotekets
användning, styrning och uppföljning samt skolans kvalitetsarbete.

Här kan du få mattestöd hela 6,5 timmar i veckan

På skolan (och på Haga) har du möjlighet att få mycket hjälp med matten. Börja plugga redan
nu inför nationella provet i matte. Alla elever är varmt välkomna!
Räknestöd på Eber:
Mattecentrum:
Mattecentrum:
IS-tid:

måndagar 15.30 - 17.00 i sal 3049
tisdagar 17.00 - 19.00 på Hagagymnasiet
onsdagar 17.00 - 19.00 hos oss i G-huset
torsdagar 14.00 - 15.00 i sal 3051 och i E-huset

Mattecoach på nätet: måndag - torsdag 17.00 - 20.00 https://www.mattecoach.se och du kan
även kontakta Ahead mattecoachning
http://www.aheadcoachning.se/ för en egen mattecoach!

Viktig påminnelse - Omvalsperioden 15/4 – 1/5

Elever som har funderingar kring byte av program måste ha samtal med sin studievägledare.
Omvalsperioden är 15/4 – 1/5. Den 1 maj stängs webben. Ansökningshandlingar som kommer in
efter 1 maj räknas som sent inkomna.
Studie- och yrkesvägledarna
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Samarbete Teknikcollege, Industridag Östergötland och
Jobbcirkus – en familjedag

I mitten av maj åker Jobbcirkus ut på turné i Sverige och därför har Industridag Östergötland
tillsammans med Arbetets Museum arrangerat en familjedag lördagen den 6 maj. Förutom att
få en guidad visning på Jobbcirkus kan man bland annat få bygga sina egna VR-glasögon med
Makers Space! Evenemanget passar alla åldrar! Se bilaga. Läs mer på:
https://www.facebook.com/events/300691563693641/

Teaterföreställning

Nu har ni den absolut sista chansen att se föreställningen Baba Yaga. Den kommer nämligen
att spelas på Scenkonstbiennalen i Norrköping tisdagen den 23 maj kl. 13.00. Föreställningen
är 1 timme och 20 minuter lång.
Vi kan erbjuda 100 platser för skolor och först till kvarn gäller. Som vanligt är det fritt för skolor
att komma och titta. Välkomna att boka in era platser!

Heléne Thuresson

Publik- och bokningsansvarig ung scen/öst - Östgötateatern
biljett@ungscen.se, 013 37 77 77, www.ungscen.se

”Ge barnen kärlek, mera kärlek och
ännu mera kärlek,
så kommer folkvettet av sig själv.”
A S T R I D

L I N D G R E N
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Kreativitet och ingenjörsglädje i Jobbcirkus
Vill du göra dina egna 3D-glasögon och använda din telefon för att pröva Virtual
Reality? Bor det en liten ingenjör eller innovatör i dig? Är du en kreativ person eller
nyfiken på ny teknik? Gammal eller ung, alla är välkomna till museet lördag 6 maj
då Makers of Norrköping visar upp innovationer och låter dig pröva på olika saker.
Här finns något för alla åldrar! I utställningen Jobbcirkus finns pedagoger på plats
och du möter representanter för industrin i Östergötland.

Många brottas med frågor om vad man ska utbilda sig
till eller jobba med i framtiden. I Jobbcirkus fokuserar vi
på de egna egenskaperna. Är du försiktig, uthållig och
punktlig? Eller kanske idérik, envis och nyfiken? Tanken
med utställningen är att försöka hjälpa dig att själv
komma på vilket yrke eller utbildning som passar dig!
Jobbar du inom industrin i Östergötland? Varför inte ta med dig familjen till
museet? Kanske får både du och de en annan bild av industrin än ni hade innan?

Fri entré.

