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Det går fortfarande att anmäla sig till balen!

Balgruppen har öppnat anmälan igen. Man kan nu anmäla sig ända fram till söndag 7
maj 23.59. Leta reda på någon att gå på bal med eller kom själv. Det går lika bra  Du
anmäler dig på www.gymnasiebalen.se

Skolkonferens 11 maj

Personal- och elevrepresentanter hälsas välkommen till en halvdag den 11/5 kl 8.3013.00 och platsen är i Second Chance School på St Persgatan 21. Ni bjuds på fika och
lunch.
Skolkonferens är ett organ för beslut i vissa frågor som är av stor betydelse för
eleverna samt för informationsutbyte, samråd och gemensamma
diskussioner mellan skolledning, personal och elever

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!

Inför Nationella-Dagen i matte

Ahead – mattecoachning – erbjuder gratis genomgångar söndag den 7 maj kl 13-17.
Anmäl dig på www.aheadcoachning.se/IND. Se även affischer på skolan.

Cia A Lundvall, Norrköping 3 maj 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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Kursansvariga lärare kontaktar biblioteket

Biblioteket uppmanar alla kursansvariga lärare som lånat ut läromedel via bibliotekets
utlåningssystem att boka tider för återlämning av dessa. Kontakta Annika Hedmark
eller Agneta Blomgren så kommer vi till klassrummet och gör återlämning på
lektionstid.
Hälsningar Annika och Agneta

Skolmåltidspersonalen saknar sina lunchgäster

Allt färre elever tycks äta i vår matsal i city och vår skolmåltidspersonal saknar sina
lunchgäster. Dagens soppa kommer att utgå under resten av terminen men
återkommer i höst igen. Men det finns andra goda alternativ. Att äta en stadig lunch
gör en både piggare och mer snabbtänkt. 

”Livet är som ett timglas. Man måste
vända det upp och ner lite då och då.”
L O E S J E
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