VÄLKOMMEN TILL VÅRT ÖPPET HUS

30/11
17-19.30
Ebersteinska gymnasiet erbjuder 9
olika program, som håller till i olika
byggnader. Besök de program du är
nyfiken på. Här kan du träffa lärare
och elever i den skolmiljö de brukar
vara. Vi hoppas att du ska känna
dig som hemma. Välkommen!

 C-huset
		
		
		

IN
VF
BA
FT

Industritekniska programmet
VVS- och Fastighetsprogrammet
Bygg- och Anläggningsprogrammet, inriktning Måleri
Fordons- och transportprogrammet, inriktning Personbil

 D-huset BA

Bygg- och Anläggningsprogrammet, inriktning Byggnadsplåt

 E-huset BA

Bygg- och Anläggningsprogrammet, inriktning Husbyggnad

 F-huset
		
		
		
		

Ekonomiprogrammet
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och Omsorgsprogrammet
E-sportsgymnasiet, Idrottsgymnasiet

EK
NA
TE
VO
SPORT

 H-huset EE

El- och Energiprogrammet

 Bråvalla FT
			
		
BA
			

Fordons- och transportprogrammet, inriktningarna Godshantering,
Karosseri och lackering, Lastbil och mobila maskiner, Transport
Bygg- och Anläggningsprogrammet, inriktning
Mark och anläggning

MISSA INTE PROVA-PÅ-DAGAR PÅ EBER
VECKA 4 & 5
L ä s m e r o m o s s p å w w w.e b e r s t e i n s k a . n o r r k o p i n g . s e

VÄLKOMMEN TILL OSS I F-HUSET

Vi

är stolta över vår skola — en toppmodern skola i
kombination med ett riktigt bra innehåll. Lagom
till nästa höst kommer hela huvudbyggnaden att
vara totalrenoverad och klar.
Du som vill besöka andra program i andra byggnader fråga vår personal i entrén, så guidar de dig rätt.
Missa inte vår tävling med chansen att vinna ett fint
presentkort på en teknikkedja i stan. Tävlingen kräver att
du har tillgång till kamera/mobiltelefon. Fråga i entrén
efter tävlingskupong.
ENTRÉPLAN [PLAN 2]
Studie- och yrkesvägledning. I vår ljushall kan du träffa
Anna Lidell och Rickard Wigren. De kan svara på alla dina
frågor om skolan, programmen, kurser och poängplaner.
Speciallärare/specialpedagog. Bredvid våra studie- och
yrkesvägledare hittar du några av skolans resurspersoner.
E-sport. I grupprummet närmast ljushallen träffar du vår
e-sportslärare Mattias Jacobsen samt en av våra e-sportare (som går TE-programmet).
Cafeteria. Vårt café är inte riktigt klart men det hindrar
oss inte från att bjuda på fika ändå. Välkommen att ta en
kopp kaffe/te/festis och kaka. Slå dig ner i vår ljushall
eller i något av våra fina grupprum.
Biblioteket. Kom och prata skolbibliotek med vår bibliotekarie Agneta eller be om några bra boktips inför julklappsinköpen.
Elevombud på Eber. Våra kuratorer. Vi satsar stort på
att öka elevinflytandet än mer på skolan. Det gör vi med
hjälp av elevombud från varje klass. Här kan du träffa våra
elevombud samt våra kuratorer Eva och Daniel, som jobbar med att stötta elever och öka elevinflytandet. Av våra
elevombud får du också en liten present.

VO-programmet, sal 3:09. Välkommen till en kortare information om programmet och dess inriktningar (ca 15-20
minuter) kl 17:10, 17:40, 18:10, 18:40. Övrig tid har vi ”drop
in”, för att besvara alla frågor du har om programmet och
hur det är att plugga på Eber.
VO-programmet, grupprum 3:23. Här är det visning av
dockan Kim. I grupprum 3:22 visar elever hur man gör
en blodprovstagning. I grupprum 3:21 kan du kolla ditt
blodtryck och lära dig hur man gör.
Info om kurser i matematik, fysik, kemi, biologi. I ljushallen, plan 3. Träffa lärare som undervisar i ämnena. Här
finns också elever, som kan berätta hur det är att plugga
på Eber.
PLAN 4
TE. Programinformation. Sal 4:06. Välkommen till en
kortare information om programmet (ca 15-20 minuter) kl
17:30, 18:00, 18:30, 19:00. Övrig tid har vi ”drop in”, för att
besvara alla frågor du har om programmet och hur det är
att plugga på Eber.
Sal 4:04. Information om karaktärsämneskurser på
TE-programmet. Träffa lärare och elever som kan
berätta om kurser som t ex Teknik 1 & 2, Produktionskunskap, Programmering 1 & 2, Samhällsbyggande och
miljö, Byggnadsverk, Cad 1 & 2. Vi berättar gärna om våra
TC-dagar i verkstad. Visning av elevarbeten.
Sal 4:05. Automation Training System. Tekniklärare och
elever visar utrustningen.
Gymnasiearbete i ljushallen. Mattias och Filip har som
gymnasiearbete att bygga en gokart.
Moderna språk, grupprum 4:24 Här träffar du några av
våra språklärare som kan berätta mer om vilka språk du
kan läsa hos oss och varför du bör läsa språk.

PLAN 3
EK-programmet, sal 3:04. Välkommen till en kortare
information om programmet (ca 15-20 minuter) kl 17:30 ,
18:00, 18:30, 19:00. Övrig tid har vi ”drop in”, för att besvara alla frågor du har om programmet och hur det är att
plugga på Eber. Stanna till utanför 3:04 och träffa Natalie
som driver UF-företaget Chabos.

SVA, grupprum 4:25. Träffa en av våra lärare i Svenska
som andraspråk. Passa på att ställa frågor om SVA-kurser.

NA-programmet, sal 3:08. Välkommen till en kortare information om programmet (ca 15-20 minuter) kl 17:10, 17:40,
18:10, 18:40. Övrig tid har vi ”drop in”, för att besvara alla
frågor du har om programmet och hur det är att plugga
på Eber.

Har du tur, hittar du någon av
våra ”frackar”. Om du är med i
vår tävling - passa på att ta en
selife med en fack.

Elevföreningar. Eber har engagerade elevföringar. Dessa
träffar du i ljushallen, plan 4. De kan berätta mer om sina
roliga aktiviteter och hur det är
att plugga här på Eber.

