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Ebertimmen
Det vi kallat ”Istiden” har döpts om till Ebertimmen. En del elever och föräldrar har,
med rätta, reagerat på vårt namn IS-tid.

Vi strävar för att få en rökfri skola
Enligt tobakslagen är det förbjudet att röka på skolans område. Ebersteinska strävar
efter att ta det hela en bit längre - att bli en tobaksfri skola.
Tobak är ett av vårt lands största hälsoproblem. Nyrekrytering till tobaksbruk sker näst
intill uteslutande bland barn och ungdomar. Skolans förhållningssätt till tobak har i
forskning visat sig ha stor betydelse för barns- och ungas eventuella tobaksbruk. Vi vill
att tobaksbruket kraftigt ska minska bland barn och unga och arbetar därför aktivt för
att stödja våra elever till ett tobaksfritt liv.
En tobaksfri skola innebär att vi aktivt arbetar för en skolmiljö och tid som är befriad
från tobak. Detta gäller inte bara bruk utan även exponering av tobaksprodukter. I
arbetet för den tobaksfria skolan bär alla - personal och elever - ett ansvar. Med
tobaksbruk/tobaksprodukter avses rökning (cigaretter, pipa och e-cigaretter) och
snusning (snus med och utan nikotin)

Don't drink & drive
Don't drink & drive är ett tema-arbete som riktar sig till samtliga gymnasieskolor i
Norrköpings Kommun. Syftet är att uppmärksamma ungdomar på risker med alkohol
och droger i trafiken. Målsättningen med arbetet är att fler ungdomar:
 aldrig kör alkohol eller drogpåverkade
 vägrar åka med en onykter förare
 får mod och argument att hindra andra att köra påverkade
Föreläsning med Lars Levert i Hedwigs Kyrka fredag den 8/9
kl. 8:45-10:15 (samtliga program årskurs 2, gymnasiesärskolan samt årskurs 1 för Fordon
och transportprogrammet). Medföljande personal har ansvar för eleverna och ska vara
på plats i god tid för att bl.a. ta närvaro och hjälpa till med att lotsa in eleverna så att
föreläsningen kan börja på utsatt tid. Personalen fördelar sig bland eleverna.
Föreläsningen kan bitvis vara tuff för en del elever och de kan behöva en vuxen för att
få stöd.
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Upplevelsedag i St:Olai-parken torsdagen den 14/9 (TE16 den 11/9)
Förmiddag kl. 8:15 - 11:20: FT17A+FT17B, FT17C+EE16ELA+EE16AU,
EE16ELB+EE16DA+IN16, GYSÄR,
Eftermiddag kl. 11:55-15:00: NA16, EK16, BA16HBA+BA16HBB, BA16PL+ BA16ML+
BA16MA, VO16, VF16A+VF16B
Måndag 11/9 kl. 11:55-15:00: TE16A, TE16B


Samling för elever utanför kyrkporten 15 minuter innan start,
alltså 8.15 respektive 11.55. Då vi börjar med information om dagen.
 Samling för personal inne i kyrkan 15 minuter innan start,
alltså 8.15 respektive 11.55. Då vi börjar med information om dagen
 Stationerna startar 8.30 respektive 12.10.
 Varje elevgrupp ska ha medföljande personal hela tiden under dagen!
 Observera att vi är gäster i och omkring kyrkan. Grupperna ansvarar för att det
är rent och snyggt när vi lämnar området.
 Dagen är tobaksfri, vänligen informera eleverna samt hjälp till så detta efterlevs.
 FÖR IM-PROGRAMMET MEJLAS SEPARAT SCHEMA.
Vid frågor går det bra att vända sig till kurator Daniel Jernberg.

Du vet väl om att du kan se Ebers kalendarium och alla
schemabrytande prov- och aktiviteter via Ebers hemsida?
Du kan även lägga till Ebers kalendarium i din egen Google Kalender. Länken hittar du
på Ebers hemsida. Där kan du också se skolans prov- och aktivitetsschema. Alla större
prov (som gäller många klasser) på skolan, alla stora schemabrytande aktiviteter skrivs
in där. Var smart och lägg in prov etc i din kalender redan nu.
OBS! Just nu - under v 35 - pågår sista inmatningen av schemabrytande prov för hösten.
(Direktlänk till sidan: http://www.ebersteinska.norrkoping.se/startsidelankar/kalendarium.html)
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CSN – viktig information till personal och elever
Skolan har skyldighet att rapportera in till CSN om elever uteblir från skolan och inte
längre anses studera heltid. Som skolpersonal kan du läsa mer i CSN:s nyhetsbrev.
Använd länken: https://goo.gl/mboNJJ
Studerande under 20 år kan ansöka om extra bidrag
Studerande på gymnasiet som läser på heltid får studiebidrag till och med vårterminen
det år de fyller 20. Men det finns också andra bidrag som går att söka som ett
komplement till studiebidraget. Läs mer om de extra bidragen i CSN:s nyhetsbrev.
Använd länken: https://goo.gl/mboNJJ
18 år - pengarna till eget konto?
CSN får många frågor från studerande som fyllt 18 år om hur man kan få studiehjälpen
insatt på ett eget konto. De måste meddela det till Swedbanks kontoregister. Det kan de
göra på Swedbanks webbplats eller på ett av deras kontor.
Studerande på gymnasiet som fyllt 20 år måste ansöka om studiemedel
Studerande på gymnasiet får bara studiehjälp till och med vårterminen det år de fyller
20 år. Efter det måste de själva söka studiemedel om de vill fortsätta att få pengar från
CSN. Hjälp oss gärna att informera dessa studerande, så att de inte missar pengar de
har rätt till. Läs mer om detta i CSN:s nyhetsbrev. Använd länken: https://goo.gl/mboNJJ

På skolan finns många elever med allergier
Eber är en nötfri skola, eftersom nötter och mandel kan orsaka allvarliga
allergireaktioner hos dem med luftburen allergi. På skolan finns också flera personer
som är allergisk mot apelsin. Därför ber vi alla att undvika att äta nötter, mandel och
apelsin i skolans lokaler. För vissa människor kan en allergisk reaktion vara rent livsfarlig.
Tänk därför på din omgivning.
Likaså är många elever överkänsliga mot parfymer. Undvik i möjligaste mån att
använda parfym i omklädningsrum och om du använder parfym i skolan, använd den
sparsamt. Man doftar faktiskt inte godare för att man doftar mycket 
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Högskoleprovet – 1 september är sista anmälningsdag!
Det är smart att redan nu testa att göra högskoleprovet. Ju fler gånger du gör det, desto
bättre brukar det gå. Högskoleprovet är också en bra väg in till högskola/universitet. Du
kan söka till högskola/universitet på dina betyg OCH på högskoleprovsresultatet, dvs du
kan söka i två olika kvotgrupper. Chanserna ökar således att komma in på den utbildning
du vill.
I år är sista anmälningsdag till högskoleprovet redan 1 september (hela två veckor
tidigare än vanligt). Provdagen är 21 oktober. Du måste ha betalat anmälningsavgiften
senast sista anmälningsdag. Läs mer på www.hogskoleprov.nu

Eleverna har i skolkonferensen röstat fram sin
favoritmatsedel
Därför kommer det på Eber (i city och på Bråvalla) att serveras nedanstående matsedel
under vecka 38.
Måndag:
Chicken nuggets, ris, sötsur sås
Tisdag:
Stekt fisk, kall, sås, potatis
Onsdag:
Pannbiff, brunsås, potatis
Torsdag:
Pannkaka, sylt/äppelmos, keso
Fredag:
Kycklingschnitzel, dragonsås, kulpotatis i ugn

Intresserad av modersmålsundervisning?
Du som inte har svenska som modersmål är inbjuden till en informationsträff om
modersmålsundervisningen på gymnasiet. Kom till De Geergymnasiets aula torsdag den
31 augusti kl 16.30. Du får träffa undervisande lärare och har möjlighet att anmäla er till
modersmålsundervisning.

”Bästa sättet att få ett arbete att verka svårt
är att skjuta upp det.”
W I N S T O N

C H U R C H I L L

[ 1 8 7 4 - 1 9 6 5 ]
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