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Gymnasieslaget 30/5

I år vinner vi Gymnasieslaget och vi gör det med stil. Vi ska visa att man kan spela
schysst och ändå vinna. 








Elevrådet har under veckan sålt blå T-shirts vid matsalen. Sista chansen att köpa
deras T-shirts är måndag 29 maj, vid matsalen. Pris 50 kr.
Skolan kommer också att sälja blå T-shirts. Med Eber-e på bröstet. Kan köpas
hos Cia vid receptionen i A-huset, måndag 29/5 mellan kl 8.15 och 13.30. Pris 50
kr. T-shirts kommer även att säljas vid H-huset före avgången till Stadium arena.
Ni som inte vill köpa T-shirt – ha gärna på er blå T-shirt/tröja. Det är nämligen
Ebers vinnarfärg.
Samling kl 9.45 utanför H-huset. Där delas matbiljetter och entrébiljetter ut till
MENTORERNA, som ska fördela till sina elever.
Avgång från Eber kl 10. Vi marscherar gemensamt ner till Stadium
arena. Insläppet börjar kl 10.30.
Maten börjar serveras omkring kl 12. Exakt tid meddelas på plats

Ni som går i tvåan – nästa års studenter
Elevrådets ordförande, Fatima i NA15, uppmanar nästa års studenter att redan nu gå
med i Facebook-gruppen ”Eber student 2018”. 
SOMMARLÅN
Terminen närmar sig slutet och det är dags att återlämna kurslitteratur. Så långt det är
möjligt vill vi göra återlämningen i klassrummen (lärare bokar tid för det här) men det
finns också en återlämningslåda i biblioteket (H-huset). Vi vill också påminna om
möjligheten att låna böcker över sommarlovet, "sommarlån".
Hälsningar Annika och Agneta i biblioteket

31 maj är det Kung i baren-information för våra treor

Kl 13-14 samlas alla treor i aulan tillsammans med mentorer eller undervisande lärare
för att få information av Polisen. Vid detta tillfälle ska även blanketten om flakansvar
lämnas in. Blanketten har tidigare delats ut men ligger även som bilaga i detta Infoblad.
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Alkohol och droger i samband med gymnasieslag och avslutning

I samband med terminsslutet kan det vara läge att påminna alla om vår policy kring
alkohol och andra droger. Det är självklart inte tillåtet att vara påverkad under skoltid.
Läs mer om vår policy på Ebers hemsida (under Dokument). Där står också om hur
skolan agerar i händelse av att en elev är påverkad i skolan.

Mösspåtagning 9 juni

Fredag 9 juni i aulan kl 9-9.45 är det mösspåtagning för våra blivande studenter.
Efter att eleverna tränat på studentsången, så den sitter, är det mössa på. Därefter
minglar vi i aulan. Glöm inte mössan denna dag!!!

Stipendieutdelning 15 juni

Stipendieutdelningen sker i aulan. Kom i tid. Det kan ju vara så att just du får ett
stipendium 
 Kl 10 : VO, FT, BA, IN, EE, VF och Gymnasiesärskolan
 Kl 13: NA och TE

Skolavslutningen 16 juni

Traditionsenligt håller Ebersteinska gymnasiet sin skolavslutning i S:t Olai kyrka.
 Vi börjar kl 10.45 och beräknas vara klara i kyrkan ca 10.25.
 Därefter gemensam marsch genom city till pompa och ståt.

Studentfotografering 16 juni

Skolan har fått ett fotoförslag som är ute på ”remiss”. Exakta fotoschemat meddelas när
det är helt klart.

Studentlunchen 16 juni

Våra studenter kommer att bjudas på en fin studentlunch. Yrkesklasserna äter i skolans
matsal omkring kl 12. NA, TE och VO äter sin lunch i F-huset, omkring kl 12.45.
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Utspringet 16 juni
 BA, EE, FT, IN, VF samt Gymnasiesärskolan samlas i aulan 12.45. Därefter sker
en gemensam marsch ner till Strömmen där släkt och vänner väntar.
 NA, TE och VO samlas i F-huset, lilla Ljushallen kl 14.15 innan marschen ner
till Strömmen, till släkt och vänner.
 Klasser som önskar musik när man äntrar scenen mejlar sina låtönskemål till Cia
A Lundwall, cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Vi vill att låtarna ska finnas
på Spotify. Senast 9 juni vill vi ha era låtval.

Byggmässa på Bråvalla

Eber kommer tillsammans med branschfolk att genomföra en stor Byggmässa den 30
maj till 1 juni. Alla elever på kommunala skolor i år 8 kommer att närvara på mässan.
Förhoppningsvis kommer även friskolor. Eleverna hämtas med buss och körs ut till
Bråvalla. Vi räknar med att ca 500 elever besöker mässan varje dag (för- eller
eftermiddag). På mässan kommer de att få prova på olika yrken och det kommer också
att vara en del lekar. Även om det är en Byggmässa, kommer alla våra yrkesprogram
(BA, FT, EE, IN och VF) att delta. För alla yrken behövs när man bygger  Det är
Sveriges byggindustrier som ligger bakom och finansierar en del. Idén bakom en
byggmässa är det skriande behovet av arbetskraft i framtiden. Samtidigt vill vi att fler
elever får upp ögonen för yrkesprogrammen.

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

”Var dig själv, det finns redan så många andra.”
L O E S J E
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