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Inget IV-val på Haga den 3 mars

Den 3 mars kommer hela Hagagymnasiet att ha andra aktiviteter. Det innebär att det inte blir
något IV-val på Haga. Inga ”haga-elever” kommer att kunna närvara på IV-valslektioner denna
dag. Undervisande lärare skriver in dessa elever som frånvaroanmälda/giltig frånvaro från
lektionen.

Nu ligger höstens IV-valskatalog på hemsidan

Snart är det dags att välja IV-val. Gå in på skolans hemsida för att titta på nästa års kursutbud.
Du hittar katalogen under ”Elevstöd” > ”Studie- och yrkesvägledare” > ”Individuella valet”

Romme 2017

Studiedagen den 21/3 finns möjlighet för alla skolans elever att åka till Romme. Skolan
sponsrar delar av resan. Till en kostnad av 155 kr kan elever åka till Romme för en hel dags
skidåkning. Kostnad för eventuell utrustning tillkommer. Vid frågor, kontakta ansvarig person:
Linda Ericsson, skolsköterska, lindaerica.ericsson@norrkoping.se, tel 0725.28 56 74. Läs mer om
Romme-dagen i bilagan.

Dags att tänka på eventuell prövning

Du som fått F i en kurs har möjlighet att pröva i kursen för att nå ett godkänt betyg. Den 5 april
är sista anmälningsdag för prövning. För att få pröva i en eller flera kurser måste du närvara vid
registreringen som äger rum den 20 april. Prövningsansvarig lärare kan mejla ut viktig
information till dig som prövar. Läs därför din gmail ofta. Din gmail är densamma som ditt som
GSE-konto (fornamn.efternamn@elev.norrkoping.se).
För att anmäla dig till prövning gör du så här:
• Du kan ladda ner en prövningsblankett från skolans hemsida. Skriv in
”prövningsblankett” i sökfältet, så hittar du blanketten direkt.
• Du kan också hämta en prövningsblankett i receptionen, i A-huset.
• Lämna in din prövningsblankett i receptionen, i A-huset.
Har du frågor kring prövningen? Prata med din mentor eller kontakta Cia A Lundwall, tel
0725-99 13 30, cia.axelssonlundvall@norrkoping.se.

Cia A Lundvall, Norrköping 1 februari 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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Välkommen till Språkprojektet och Studi.se

Du som studerar på Ebersteinska gymnasiet har fått tillgång till studi.se. Här kan du hitta korta
filmer på flera olika språk till olika områden i 10 ämnen. Läs din gmail (samma som ditt GSEkonto: fornamn.efternamn@elev.norrkoping.se). Där finns en inbjudan till studi.se samt hur du
kan logga in. Ett utmärkt sätt att lära sig mer och testa sina kunskaper.

E-postkrav från biblioteket

Nu börjar biblioteket åter att skicka förseningspåminnelser/krav via e-post. Efter ett längre
uppehåll då vi förmedlat kravbreven med hjälp av mentorerna är det nu dags att använda eposten och därför är det nu nödvändigt att kolla sin mailbox varje dag. Den e-postadress vi
använder i skolan är förnamn.efternamn@elev.norrkoping.se
Efter att e-postkravet skickats går det drygt en vecka innan kravet förvandlas till en räkning
och låntagaren spärras för flera boklån. När en bok blivit försenad ska den antingen återlämnas
direkt eller lånas om.

Appen "Sommarjobba" från Arbetsförmedlingen

"Sommarjobba" finns som app för både telefoner med iOS och Android och finns att ladda ner
gratis via Google Play eller App Store. Appen innehåller lediga sommarjobb samt tips och råd
om vad man bör tänka på när man söker jobb.
Du får bland annat tips om:
• Var man kan hitta sommarjobb, både i Sverige och utomlands
• Hur det är att jobba utomlands och vad som kan vara bra att tänka på
• Vad som är bra att tänka på innan, under och efter en anställning
• Vad man ska tänka på när man skriver avtal och får lön
• Att skicka en ansökan (personligt brev, cv och anställningsintervjun)
Gå gärna in på Ebers hemsida (under nyheter) för att läsa mer om appen.

” Oroa dig inte för att ingen känner dig;
försök att vara någon värd att känna.”
K O N F U C I U S
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