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Elever år 1, 3: Utbildning får våra elevombud 14/2
På onsdag den 14 februari kl 10-15 är det utbildning för elevombud på Strömvillan. Strömvillan
är den vita villan på S:t Persgatan 7, i närheten av H-huset. Under hösten var det utbildning för
år 2 och IM och nu är det dags för er som går i år 1 och 3. Varmt välkomna! Har ni frågor eller
funderingar – hör av er till Eva Lindh.
Vänliga hälsningar, Eva Lindh

Elever år 1, 2, 3: Intresserad av att åka till Romme den 20 mars?
Tisdagen den 20 mars 2018 ordnar Ebersteinska gymnasiet en skidresa till Romme Alpin,
Borlänge. Pris: 175 kr (för resa och liftkort).
Läs mer om resan, hyra av utrustning, anmälan etc: https://goo.gl/NnJoo8
Se även bilaga.

Elever år 3: Utspringstiderna är klara
Den 15 juni tar våra treor studenten. Vi kommer att ha två utspringstillfällen även i år.
Kl 13.00 springer BA, EE, FT, IN, VF samt gysär ut
Kl 14.30 springer NA, TE och VO ut.
På Ebers hemsida – under ”Elevsidor” kommer vi att lägga ut mer info om studenten 2018.

Elever år 2: Kärleksdagen 14 februari
På alla hjärtans dag, den 14 februari, är det kärleksdagen för våra elever i år 2. Kärleksdagen
äger rum i S:t Hedvigs kyrka (vid Tyska torget – torget vid Rådhuset och Grand Elite hotell).
Mentor/undervisande lärare följer med sina elever.
Förmiddag 8.15-11.00 (ca)
BA16
FT16
EE16
Gysär

Eftermiddag 12.45-15.30 ca
TE16
NA16
IN16
VO16
VF16
EK16
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Elever år 1, 2: IV-valskatalogen
Du som idag går år 1 eller 2 ska snart välja IV-valskurser (individuella val-kurser) till kommande
läsår. IV-valskatalogen har kommit. Du hittar den på Ebers hemsida, under fliken
”Elevstöd”/Studie- och yrkesvägledare. Eller så söker du på Ebers hemsida. Sökord: ”IVkatalogen 2018-2019”. Du kan också använda denna kortlänk: https://goo.gl/pmNrnf. Dexter
öppnar för anmälan till IV-valet den 15/1 och stänger den 14/2.
Läs vad kurserna handlar om och välj sedan ut tre kurser, ett förstahandsval, ett andra- och
ett tredjehandsval. Du kan inte välja en kurs på högre nivå om du inte läst den första kursen, t
ex kan du inte läsa Programmering 2, om du inte redan läst Programmering 1. Kolla också att du
inte väljer en kurs som redan ingår på ditt program och i din programinriktning. Fel kan oftast
rättas till i efterhand men risken är då att alla platser hunnit bli upptagna på en viss kurs och då
får du istället läsa en kurs du kanske inte önskat. Detsamma gäller om du missat att alls välja IVvalskurs, dvs inte väljer kurs i tid. Anmäl därför senast 14/2. Annars får du ta det som blir kvar.
Våra studie- och yrkesvägledare hälsar att alla elever är varmt välkomna att kontakta SYV, om
man har frågor eller funderingar. IV-valet är bra att använda om man behöver en kurs för att
skaffa sig särskild behörighet för framtida studier vid yrkeshögskola/högskola/universitet.

Elever år 1, 2, 3: Skicka en alla hjärtansdag-ros
till någon du bryr dig om
Nu har du möjlighet att skicka en eller flera rosor till någon på
de kommunala gymnasieskolorna – Eber, De Geer, Kungsgård,
Haga eller Lärlingsgymnasiet.
Köp en ros av Elevrådet, skriv en hälsning och Elevrådet ser till
att mottagaren får rosen på Alla hjärtans dag. Du hittar
Elevrådet under v 6 vid entrén i matsalen.
Passa på att visa uppskattning och omtanke eller rent av göra
en kärleksförklaring. Alla hjärtar vi någon <3

Elever år 1, 2, 3: Vill du vara med i en dikttävling?
Det fiffiga med en dikt är att den kan skrivas nästan hur som helst och till
vem som helst. Var med i Elevrådets dikttävling och den finaste
Kärleksdikten. Varför inte skriva kärleksdikt på en lektion?
Läs mer om Elevrådets dikttävling här: https://goo.gl/UmzP4p
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Du som ska plugga vidare: Linköpings universitet bjuder in till träff
LIU erbjuder dig som funderar på att plugga vidare att besöka universitetet och då träffa
studenter som går på LIU. Bl a kan du gå på Utbildningsmässan den 7/3. Alla elever år 2 ska gå
på Utbildningsmässan, som börjar kl 12.30. Du som går 1 eller 3 är givetvis också välkommen
men då på lektionsfri tid. Passa på att redan nu skaffa dig information om framtida studier.
Se affischen ”Välkommen till LIU”: https://goo.gl/izYgGd
Se affischen ”Nyfiken på LIU”: https://goo.gl/j9xDYw

Elever år 1, 2, 3: Sista chansen – att ta fram Ebers
önskematsedel för en vecka
Du har fortfarande möjlighet att önska vilka rätter som ska serveras under en vecka. Ta chansen
att skapa en ”favvo-matsedel”. Skolmåltidspersonalen i matsalen undrar hur eberelevernas
önskematsedel ser ut. Tanken är att köket skapar en veckomatsedel efter elevernas önskemål,
någon gång i vår. Givetvis kommer det att finnas vegetariskt/vego alternativ för dem som inte
äter kött. Var med och önska din favoritmeny för en vecka. De maträtter som får flest röster
kommer att ingå i menyn. Länk till Google Formulär där du kan rösta: https://goo.gl/PvLByQ

År 1, 2, 3: Utvecklingssamtal 27-28 februari
Tisdag 27/2 och onsdag 28/2 eftermiddag i vecka 9 (kl 12.30-17.00) är det dags för
utvecklingssamtal för Ebers elever. Mentorer kallar sina elever till utvecklingssamtal. VO är
undantaget och kan ha andra dagar och tider för samtal. Utvecklingssamtalen är en
schemabrytande aktivitet, vilket innebär att lektionerna ställs in från 12.30 dessa dagar.
Föräldrar får parkera gratis på stora parkeringen (vid Värdshusgatan) under dessa
utvecklingssamtalsdagar. Inget parkeringstillstånd behövs.

År 3: Balen den 18 maj
Det är spikat och klart att Balen är den 18 maj. Nu är det bara att börja med valsträningen 
Datum för Gymnasieslaget är inte riktigt bestämt än.

Du som vill sluta röka
Ta chansen att delta i ett forskningsprojekt och få personligt stöd och handledning i att sluta
röka. Det enda som krävs för deltagande är din egen motivation och att du anmäler dig själv via
sms. Information om anmälan hittar du på affischer som satts upp på skolan. Har du frågor kan
du kontakta våra skolsköterskor. Annars är det bara att anmäla sig.

Cia A Lundvall, Norrköping 7 februari 2018
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.

3

Infobladet utkommer varje studievecka – läs det

EBERSTEINSKA GYMNASIET

NR 21 ON 7/2 LÅ 17/18

Angående ledighet från skolan
När du började på Eber fick du en informationsfolder om regler och rutiner på skolan. Vi vill
uppmärksamma alla på att vi är restriktiva med att bevilja ledigt från skolan och undervisningen.
För enskilda angelägenheter av vikt kan ledighet beviljas. Mentor beviljar ledighet för högst tre
dagar i följd och sammanlagt högst sex dagar under ett läsår. Ledighet söks minst 14 dagar i
förväg. Längre ledighet kan - om det finns särskilda skäl - beviljas av rektor. Blankett för ansökan
om ledighet finns på hemsidan under Dokument. Ifylld ansökningsblankett lämnas alltid till
mentor.

Vill du vara med i en e-sportsturnering?
Fr o m 18 januari kan du och dina kompisar på skolan anmäla er till årets häftigaste esportsturnering i Counter Strike GO och League of Legends. Turneringen går av stapeln den 5
mars 2018 och pågår under våren (online), efter skoltid. Hämta mer information om
turneringen i F-huset. Du kan hämta A4-dokument som ligger på disken i receptionen.

” Du är resan som jag velat ska ta fart.
Du är gåtan som jag aldrig löser klart.
Du är början på nåt nytt och
nånting underbart
För mig, för mig, för mig”
[
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