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NR 11 ON 8/11 LÅ 17/18

Halvtidsinvigning av F-huset
Fredag 10 november bjuder vi in personal och elever till F-husets ljushall kl 9.30.
Vi kommer där att inviga de nya lokalerna och bjuda på fika.
Varmt välkomna!

Ambassadörsutbildning 14/11
De elever som är Ebers ambassadörer på bl a Gymnasiemässan ska gå en
ambassadörsutbildning (om man inte redan gått den). Utbildningen är 3 timmar lång och äger
rum i F-huset, sal 3:05.
 Ambassadörer på yrkesprogrammen (BA, EE, FT, IN, VF) har sin utbildning kl 8.30-11.30.
 Ambassadörer på högskoleförberedande program (EK, NA, TE, VO) har sin utbildning kl
12.30-15.30.
Har man som ambassadör frågor eller funderingar, kan man kontakta Cia A Lundwall på 0760183314. Cia är med på förmiddagspasset den 14/11. Heidi Wetell är med på eftermiddagspasset.
Lärare som ska delta på Gymnasiemässan samlas i aulan den 14/11 kl 16 för en kortare
genomgång.

Missa inte pyntning av julgranen i F-huset
På 10-rasten den 24/11 samlas vi i ljushallen och klär granen tillsammans. Givetvis till julmusik
. Välkomna! //Cia

F-huset är superfint och måste förbli superfint!
Nu när halva skolans huvudbyggnad är totalrenoverad och vi har nya fina möbler uppmanas alla
att hjälpa till att hålla rent och fint, så det förbli snyggt och trivsamt. Man plockar upp skräp
efter sig och man har inte skorna på möblerna. Säg till den som glömmer bort sig och har skorna
på våra klädda möbler och säg till om du ser någon som förstör. Det här är allas skola och allas
ansvar att hålla fint.

Föreläsning med Pelle Fosshaug 29/11
Pelle Fosshaug, känd fd bandyspelare, är egenföretagare och är ofta ute och föreläser, bla om
sin ADHD. Pelle Fosshaug kommer till Ebers aula den 29/11 och föreläser. Elever och personal
på skolan är välkomna att lyssna på föreläsningen, som äger rum kl 15.30-(ca) 16.30. Mer info
om föreläsningen kommer i nästa infoblad.
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Vilka kuratorer jobbar på vilka program?
Från och med vecka 45 och fram till, i först hand, jullovet kommer vi ha en förändrad
programfördelning hos våra kuratorer.
 Kerstin: FT och projektledning kring slumpvisa frivilliga drogtester
 Eva: TE, EK, EE och IN
 Maria: BA och VF
 Daniel: VO, NA, IM och FTsär

Ni har väl läst om våra byggelever som ska till Ishotellet?
Fyra av våra byggelever har fått den fantastiska möjligheten att åka till Jukkasjärvi och hjälpa till
med bygget av Ishotellet. Stort grattis Kim, Linnea, Jonathan och Jacob! Så snart eleverna
kommit på plats (under v 48 och 50), kommer vi att rapportera hur Ishotellsbygget framskrider
och förhoppningsvis något om livet i Jukkasjärvi  Läs mer på Ebers fb-sida, på nt.se,
folbladet.se och svt.se.

SACO-mässan 29 november
Saco-mässan som är en utbildningsmässa i Stockholm äger rum 29/11. Mässan riktar sig till
årskurs tre och kan ge inspiration kring vidare studier och möjligheter. Mer info
på www.saco.se/saco-studentmassor.
Priset för mässan är 100 kronor per person, lunch ingår INTE och ansvaras för på egen hand.
Bussen kommer att avgå från Eber kl 8:15 onsdagen 29/11 och lämna mässan i Älvsjö kl 15:15.
Beräknad ankomst till Eber ca 17:00.
Gällande biljetter är det ”först till kvarn”, då vi har ett begränsat antal och anmälnings/betalningstillfällen är följande:
Onsdag 15/11 11:00-12:15
hos vägledare Filippa Jansson i A-huset
Fredag
17/11 9:30-10:30
hos vägledare Rickard Wigren i F-huset
Måndag 20/11 9:30-10:30
hos vägledare Rickard Wigren i F-huset
Onsdag 22/11 11:00-12:15
hos vägledare Filippa Jansson i A-huset

” Hösten är en andra vår där varje löv är en blomma.”
[

A L B E R T

C A M U S

1 9 1 3 - 1 9 6 0 ]

Cia A Lundvall, Norrköping 8 november 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.

2

