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Snart är det Gymnasiemässa & Öppet hus
Den 25 november är det Gymnasiemässa i Teknikhallen, Östgötaporten. Elever och personal på
skolan kommer att stå i Ebers monter mellan kl 9 och 14. Vi hoppas på många besökare. Och ett
stort tack på förhand till våra ambassadörer som ställer upp denna dag. Deltagade elever och
personal kommer att få en lunchkupong, som kan användas under dagen. Frågor ang mässan
besvaras av Cia A Lundwall. Personal ombeds läsa info på Ebers intranät för att hålla sig
uppdaterad.
Den 30 november är det Öppet Hus på Eber. Mellan kl 17 och 19.30 kommer det
förhoppningsvis att vara fullt hus i våra byggnader. Vi hoppas att våra elever som deltar på
Öppet Hus visar hur kul vi har på Eber och vad man lär sig hos oss. Var stolt över det ni gör och
den skicklighet ni har. Skicklighet i ett framtida yrke, en kurs eller ett ämne. Någon form av tidig
middag kommer att erbjudas våra deltagande elever och personal. Frågor kring Öppet Hus
besvaras av Filippa Jansson (husen på Fotbollsgatan), Cia A Lundwall (F- och H-husen) samt
Jörgen Strömberg (Bråvalla).

Skolkonferens 18/11
Nu på fredag, 18 november kl 8.30-13.30 har vi skolkonferens. Vi samlas i F-husets ljushall.
Under dagen bjuds man på fika och lunch. Elevrepresentanter väljs utifrån elevombuden,
medan varje arbetslag utser varsin representant. Man behöver inte förbereda sig inför
konferensen. Mentorer, påminn elever som ska gå. Och påminn kollegor.

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

Föreläsning med Pelle Fosshaug 29/11
Pelle Fosshaug, känd fd bandyspelare, är egenföretagare och är ofta ute och föreläser, bl a om
sin tid som landslagstränare för Somalia Bandy, som från början var ett integrationsprojekt. Den
som sett filmen ”Trevligt folk” (2015) kan historien om hur ett gäng somaliska killar, som aldrig
stått på skridskor, kom att bilda ett somaliskt bandylandslag som spelat flera VM. Kom till Ebers
aula den 29/11 och lyssna på Pelle Fosshaugs berättelse om integration och motivation.
Elever och personal på skolan är välkomna att lyssna på föreläsningen, som äger rum kl 15.30(ca) 16.30. Meddela Katarina Sperling (arbetar i kommunens som projektsamordnare) om du vill
komma med en klass. Mejla till katarina.sperling@norrkoping.se eller ring henne på mobilnr
0730-20 27 34. Vi ser gärna en full aula .
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Ebers internationaliseringsdag den 1 december
Denna dag är det tänkt att hända mycket på skolan. Mer info kommer i nästa infoblad. Men
avslöjas kan att bl a Mehdi Adnan Mossa kommer till oss och föreläser. Han arbetar med stöd
för unga i Stockholms förorter via projektet ”Ur dimman”.
Sedan har IM-programmen på skolan lyckats med det fantastiska – att få hit en av Sveriges
stora moderna författare, Arkan Asaad, som bl a skrivit Stjärnlösa nätter. Även här vill vi se en
full aula!
 Ca kl 10.00- 11.30 Mehdi Adnan Mossa
Lokal: Aulan
 Ca kl 12.00- 13.30 Arkan Asaad
Lokal: Aulan

Gå med i vårt Classroom ”IKT för elever”
Här lägger vi ut bra tips och trix. T ex hur man med ett fiffigt Chrome-tillägg kan samla alla sina
150 superviktiga flikar man alltid har uppe under en och samma flik. Då sparar man också upp
till 95 % arbetsminne. Kolla in IKT för elever. Kurskod: a82o5j5

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

”Det viktigaste är inte vad du gått igenom
utan vad du gör åt saken”
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