Infobladet utkommer varje studievecka – läs det

EBERSTEINSKA GYMNASIET

NR 16 ON 13/12 LÅ 17/18

Terminens sista Infoblad
Nu är det inte långt kvar till julavslutning och jullov. Det innebär att detta är årets sista Infoblad.

Stort tack till våra lussande elever
Underbart att få starta en mörk decemberdag med ljus och värme. Det blev ett fint luciatåg.
Stämningsfullt och med lagom mycket upptåg (särskilt i andra ”sittningen”). Stort tack!

Vi påminner om vikten av att undvika
nötter, starka parfymer och apelsin på skolan
Vi har elever och personal som är starkt allergiska mot nötter, särskilt jordnötter, mot starka
parfymer och citrusfrukt som t ex apelsin. För vissa personer är det förenat med livsfara. Tänk
därför på din omgivning - visa hänsyn och förståelse.

Julavslutning 2017
Den 21/12 mellan kl 11.00 och 12.00 har vi traditionsenligt vår julavslutning i S:t Olai kyrka (som
ligger i S:t Olaiparken, ett stenkast från Drottninggatan). Att avsluta terminen med en riktigt fin
julavslutning är också början på ett skönt jullov. Det blir sång och tal. Välkomna!

Gå med i Ebers ”IKT för elever”
Här berättar vi om fiffiga appar, tillägg och tips, som är bra att använda i skolan. Visste du att
man med hjälp av ett tillägg kan samla alla flikar man har uppe i en och samma flik? På så sätt
sparar man utrymme och hittar lätt rätt webbsida. Idealiskt för den som har massor av flikar
uppe för jämnan. Testa Onetab! Kurskod till Ebers classroom ”IKT för elever”: a82o5j5

Cia A Lundvall, Norrköping 13 december 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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Använd gärna Google Kalender
Om du använder Google Kalender kan du lägga lägga till Ebers kalendarium, där du kan se stora
händelser under året. Genväg till Ebers kalendarium: https://goo.gl/FzZ3Nd
Du kan också lägga till Ebers schemabrytande prov- och aktivitetskalender till din egen Google
Kalender. Är du osäker hur du lägger till, kan du alltid hitta youtubeklipp, som visar hur du gör.
Eller så kontaktar du Cia eller Mattias (som sitter nära aulan i F-huset), så hjälper de till. Genväg
till Ebers schemabrytande prov- och aktivitetskalender: https://goo.gl/nz5yoi

Anmälan till prövning i februari
Du som vill pröva i en kurs i februari kan lämna in en prövningsblankett. Det går dock inte att
pröva i alla kurser (t ex Sve/Sva, Eng, Ma. Vilka kurser som är aktuella för prövning kommer att
delges i nästa Infoblad. Senast 25 januari ska prövningsblanketten vara inlämnad. Registreringen
äger rum den 8 februari. Du måste komma till registreringen för att få göra en prövning.
Hämta prövningsblankett i receptionen i F-huset eller på skolans hemsida. En
prövningsblankett per kurs. Vill man pröva i två kurser ska man således lämna in två
prövningsblanketter. Du ansvarar själv för att lämna in prövningsblanketten till Helene Ek i
receptionen.

”Through education we have to lead
people to see that consern for others is
actually in their own interest.
[
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]

VI ÖNSKAR ALLA EN RIKTIGT
GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR!
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