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Romme 21 mars

Studiedagen den 21/3 finns möjlighet för alla skolans elever att åka till Romme. Sista anmälningsdag
till Romme är den 12 mars. 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. Läs mer om Rommedagen i bilagan.
Vid frågor, kontakta ansvarig person: Linda Ericsson, skolsköterska,
lindaerica.ericsson@norrkoping.se, tel 0725.28 56 74.

Kärleksdagen – hjärtligt välkomna alla 2:or
Tisdagen 7/3

8:30-11:00:
12:30-15:00:

FT, VO och FGS
EE, VF och TE

Onsdagen 8/3

8:30-11:00:

BA, IN och NA

Ni välkomna till Hedvigs Kyrka - den kyrkan som ligger bredvid Rådhuset på Tyska Torget. Mentorerna
följer med sina klasser.
Lukas Svärd kommer och berättar sin livshistoria. Det kommer bli spännande diskussioner om
identitet, könsroller och sexualitet.
Vi bjuder naturligtvis på Go’fika!
Kuratorer, Skolsköterskor & Personalen från Svenska Kyrkan

Till dig som går år 3
 Anmälan till sommarkurser på universitet och högskolor är öppen. Sista anmälningsdag för
sommarkurserna 2017 är 15 mars.
 Anmälan till universitet eller högskola för Höstterminen 2017
Webbanmälan öppnar 15 mars. Sista anmälningsdag 18 april.

Last Man Standing

Nu har det äntligen blivit dags för årets Last Man Standing som går av stapeln måndag v 10. Försäljning
av biljetter kommer ske under v.9 i lilla ljushallen eller i matsalen, mer information kommer. Ettorna
kommer inom kort få besök av medlemmar från Elevkåren som kommer förklara hur leken går till.
Notera att total maskering under LMS inte är tillåten. Må bästa man eller kvinna vinna!
Elevkåren

Utbildningsmässa 8 mars för år 2 (och frivilligt för år 3)

Den 8 mars är det utbildningsmässa på Campus Norrköping, Täppan, Bredgatan 34. Den här mässan är
för alla, oavsett man tänkt jobba direkt efter gymnasiet eller plugga vidare. Utbildningsmässan ger dig
kunskap och information inför ditt framtidsval. Att redan i år 2 börja planera sin framtid är ett smart drag.

Cia A Lundvall, Norrköping, 1 mars 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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Att skaffa sig mål kan göra det roligare att gå i skolan och att man får en inre drivkraft. Det är lättare att
jobba mot utsatta mål.
Mässan vänder sig till år 2 och det är obligatorisk närvaro på utbildningsmässan. Undervisande
lärare/mentor följer med och tar närvaro. Eber går in på utbildningsmässan klockan kl 13.00. Mässan
håller öppet till kl 16. Alla elever i år 3, som är lektionsfria är också varmt välkomna till mässan.
På entréplan finns utbildningar från Linköpings universitet/Campus Norrköping. Där erbjuds också
korta seminarier/presentationer av utbildningarna, se bifogat seminarieprogram. På övre plan kan du
möta flera universitet/högskolor, yrkeshögskolor, folkhögskolor, Polisen, Försvarsmakten och andra
branscher, se bifogad utställarförteckning. Se även bilaga.
Högskolor/universitet
 Bergslagen Filipstad
 Blekinge Tekniska Högskola
 Handelshögskolan
 Högskolan Jönköping
 Karlstad Universitet
 KTH
 Linneuniversitet
 Linköpings Universitet
 Mälardalens Högskola
 Uppsala Universitet
 Örebro Universitet

Folkhögskolor
 Marieborg Folkhögskola
 Lunnevads Folkhögskola
 Liljeholmens Folkhögskola
 Gamleby Folkhögskola
 Valla Folkhögskola

Yrkeshögskola
 Anders Ljungstedts - Flygteknikerutbildning
 Forsbergsskola
 Lernia
 Logisticprogrammet
 Plushögskolan
 TUC Sweden
 Xenter Botkyrka

Branscher
 Arbetsförmedlingen
 Bemanningskonsulterna
 Fackförbund LO
 Försvarsmakten
 Norrköpings Kommun
 Ostlänken
 Polisen i Östergötland
 VISITA

Yrken
 Aupair Cultural Care
 Lantmäteriet
 Psykolog
 Röntgensjuksköterska

Utlandsstudier
 Blueberry
 Språkpunkten

Vuxenutbildning
 Vägledningscentrum
Campus
 Campus Nyköping - Vuxenutbildning,
Högskoleutbildning, YH-utbildning
 Campus Småland – Universitet/Högskoleprogram, YH-utbildning
 Campus Västervik – Högskoleutbildning,
YH-utbildning

Cia A Lundvall, Norrköping, 1 mars 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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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 (fd GAFE-konto): (fornamn.efternamn@elev.norrkoping.se).
Har du frågor kring prövningen? Prata med din mentor eller kontakta Cia A Lundwall, telefon
0725-99 13 30, cia.axelssonlundvall@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. Blanketten finns även som bilaga i detta infoblad.
 Du kan också hämta en prövningsblankett i receptionen, i A-huset.
 Lämna in din prövningsblankett i receptionen, i A-huset. Eller (om du skannar in den, mejla den till
ebersteinska@norrkoping.se)

Skolavslutning och utspring 2017

Skolavslutningen den 16 juni sker traditionsenligt i kyrkan kl 10.45. Nytt för i år är att samtliga studenter
på våra yrkesprogram springer ut tillsammans kl 13.00. Studenterna på NA, TE och VO springer ut kl
14.30. Att vi i år gör två utspring istället för tre, beror på att tiderna ska passa med den ”flak-kortege”
som är tänkt att gå genom staden. På skolans hemsida kommer man att kunna läsa mer om studenten
och skolavslutningen. Se ”Student 2017”under fliken ”Elevsidor”.

Gymnasieslaget
30/5 sker gymnasieslaget, en sportslig sammandrabbning mellan de fyra kommunala gymnasieskolorna. Skolorna ställer upp med ett dodgebollag och ett cheerleadinglag. I år vinner vi – i båda
grenarna, eller hur?

Personalinformation

Efter samtal med Lotta Kullman om hur vi ska göra med läromedelsbeställningar nu när vi använder
Raindance har vi bestämt att jag inte längre fortsätter att göra dessa. Varje inköpsansvarig får istället
göra beställningarna i Läromedia och det blir då rätt konterat på respektive ämne/program. Jag kan
fortfarande hjälpa till med beställningar av kurslitteratur till fortbildningar.
Agneta Blomgren, Biblioteket

”Ingen kultur kan leva för evigt,
om den inte är tillgänglig för alla.”
M A H A T M A

G A N D H I

( 1 8 6 9 - 1 9 4 8 )

Cia A Lundvall, Norrköping, 1 mars 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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Box 400, 601 05 Norrköping.
Tel 011-15 30 00
E-post: ebersteinska@norrkoping.se

ANMÄLAN TILL PRÖVNING I KURSER FÖR ELEV MED BETYGET F
LÄSÅRET 2016-2017
Anmälan skickas via mejl till ebersteinska@norrkoping.se eller lämnas in i receptionen i A-huset
senast 5 april för anmälan till prövning i april/maj 2016.
Namn

Personnummer

Adress

Postnummer och ort

Mobiltelefonnummer

Klass

Kurs

Kurskod - fylls i av skolan

OBS! De laborativa/ praktiska momenten måste vara avklarade i kursen innan betyg kan ges av provförättaren.
Önskad prövningsperiod
Fr o m april 2016



Datum anmälan skickas in

OBS! Kontakt mellan prövningsförrättare och elev hålls normalt via mejl. Läs därför din mejl ofta. Du som anmält
dig till prövning i teoretiska kurser, ej yrkeskurser, kallas till registreringsmöte med ansvarig lärare i F-huset den
20/4 kl. 15.00. Salar för registrering anslås vid entréerna i olika byggnader samt meddelas bl a via Infobladet. För
att få pröva i en kurs måste du ha kommit till registreringsmötet.

F-prövning 2017-02-08

Box 400, 601 05 Norrköping.
Tel 011-15 30 00
E-post: ebersteinska@norrkoping.se

Efter bedömning insändes hela blanketten av prövningsförrättaren till kansliet, Ebersteinska
gymnasiet (Cia A lundwall)

BEDÖMNING
Kurs: ___________________________________________

Kurskod: ___________________

Betyg: _________________________________________

Datum: _____________________

Underskrift:

_____________________________________

_____________________________________

Prövningsförättare

Medbedömare

_____________________________________

_____________________________________

Namnförtydligande

Namnförtydligande

F-prövning 2017-02-08

www.liu.se

Välkommen till
LiU:s
besöksdag!

		

12.30-12.50
Introduktion - TP2, TP44 & TP45
		Hur är det att plugga på Linköpings universitet? 		

		

Ingenjör - både kul och krävande!		

		

Studenter och studievägledare berättar om

		

		

vad det innebär att utbilda sig till civilingenjör

		

eller högskoleingenjör och presenterar vilka

		

möjligheter det ger i framtiden. 		

		Vi erbjuder flera spännande program för dig

		

Människan, tekniken och miljön		

		

som är intresserad av ekonomi, juridik och politik.

		Hur kan människa, teknik och miljö samspela?

		

Studenter och studievägledare berättar hur

		

Studenter och studievägledare berättar om

		

det är att studera till Civilekonom, Affärsjurist

		

våra spännande program i Miljövetenskap,

		

samt Politices kandidat.

13.00-13.20

Studenter berättar om sina erfarenheter.

Informationspass			

TP2

TP2		

Ekonomi, juridik och politik

		

Kognitionsvetenskap, Samhällsplanerare,

		

Statistik och Dataanalys samt Systemvetenskap.

TP45

		Allt börjar med en bra lärare

TP41		

TP44		

		

Information om alla våra lärarprogram. Skillnader,

		

Från Medicinsk Biologi till Industri		

		

likheter, behörighetskrav och framtidsutsikter.

		

Studenter och lärare berättar om Medicinsk Biologi

		

Möt en av våra duktiga studievägledare.

		

– en utbildning där du lär dig att förstå sjukdomar

		

för att bidra till att förbättra och utveckla framtidens

		

Naturvetenskap och matematik 		

		

diagnos- och behandlingsmetoder. Problembaserat

		

Bli specialist inom ett ämne

		

lärande med problem från akademi, sjukvård och

		

Studenter och studievägledare informerar dig

		

industri samt laborationer med de senaste teknikerna 		

		

om våra kandidatprogram inom vetenskaperna

		

gör våra studenter attraktiva för en karriär

		

biologi, fysik, kemi och matematik.

		

inom alla tre sektorer.

		

Vilket är just ditt ämne?

		

TP43

Människan och samhället			

TP44

14.00-14.50 Study Talk				
TP1
		Möt tre studenter som berättar om sin resa från

		Informationspasset fokuserar på utbildningarna

		

gymnasiet till universitetet. Om valet, om hur det

		

Psykolog, Socionom, Samhälls- och kulturanalys samt

		

blev och om vad som händer sen.

		

Personal- och arbetsvetenskap. Studenter och

		

Du kanske kommer känna igen dig?

		

studievägledare berättar om skillnader och

		

likheter mellan programmen.

14.00-14.50

Mässtorg

15.00-15.30

Rundvandring

15.30-15.50

Informationspass

		

TP42

		

Fysik eller fejk i film? 			

		

Har du någon gång sett en film och tänk ”Vänta nu...?

		

Stämmer det där med verkligheten?”. Vi får på film

		

se de mest spektakulära händelser, men hur förhåller

		

de sig egentligen till det vi vet från fysikens lagar?

		Hur är det att vara student på lärarutbildningen? TP45

		

Filmintresserade fysikerna Tobias och Joel från LiU

		

Möt en av våra lärarstudenter och ställ frågor

		

kommer gå igenom några filmer och studerar om

		

om allt från lärarutbildningen på Linköpings

		

fysiken stämmer utifrån enkla, grundläggande principer.

		

universitet till boende, studentliv och

		utlandsstudier.
		Hur är det att vara student på MedFak?

TP43
TP42

		

Studenter som läser till arbetsterapeut, fysioterapeut, 		

		IT - en bransch för framtiden		

		

biomedicinsk analytiker, logoped, läkare och

		Sofie Eskilsson studerar civilingenjör med inriktning 		

		

sjuksköterska berättar om hur det är att

		

informationsteknologi. Följ hennes resa, från hennes

		

studera på Medicinska fakulteten.

		

val av studier vid LiU, till morgondagens

		

framtidsutsikter inom IT-området.

13.30-13.50 Informationspass
		Kulturen och det skapande arbetet 		

TP43

TP2		

		

Ut i världen vid LiU			

		

Det här är informationspasset för dig som är

		

Studenter och internationella coordinatorer berättar

		

kreativ och gillar att skapa. Studenter och

		

om vad det finns för möjligheter att studera utomlands

		

studievägledare informerar om utbildningar

		

genom LiU på LiU´s utbildningar.

		

inom Kultur, samhälle och mediegestaltning,

		

Kulturvetenskap samt Slöjd, hantverk

		och formgivning.

		Designa din egen utbildning			

TP44

		

När du läser fristående kurser kan du kombinera

		

ämnen efter intresse och designa din egen utbildning

		

med unik spetskompetens. En studievägledare

		

berättar hur du designar din egen utbildning.

