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Gäller elever i år 1 som valt idrottsprofil (ej fotboll, ishockey, basket)
Mentorer till elever i år 1 ombeds följa upp i sina klasser vilka elever som har idrottsprofil (dvs
har valt till Idrottsgymnasiet på Eber). Eleverna måste ha en klubb bakom sig för att kunna gå
profilen. Detta med anledning av att många felaktigt kryssat i idrottsprofil när de valde till
gymnasiet. Meddela sedan rektor på programmet.

Tävling – bästa närvaron

Vi startar en tävling på Eber som börjar denna vecka (fr o m 11/9). Den klass som har högst
närvaro per klass i slutet av mars månad 2018 vinner tävlingen och får åka på en klassresa till t
ex Liseberg, Gröna Lund. Må bästa klass vinna 

Börja plugga matte redan nu
Alla elever på Eber är varmt välkomna till mattestöd, oavsett man har svårt med matten eller
siktar mot högt betyg. Det är smart att börja plugga redan nu och inte enbart när det är dags för
prov.
• måndagar: Mattestuga kl 15.30 - 17.00 i sal 3049 (sal C6 efter flytten i oktober)
• tisdagar:
Mattecentrum Hagagymnasiet 17.00 - 19.00 start 19/9
• onsdagar: Mattecentrum Eber G-huset 17.00 - 19.00 start 20/9
• torsdagar: Ebertimmen 14.00 - 15.00 sal 1099 samt E8 (ny sal i F-huset meddelas efter
flytten)
• www.mattecoach.se (chatta och få hjälp på nätet) måndag - torsdag 17.00 - 20.00

Ebertimmen

Du som vill ha hjälp i ett ämne eller uppsöka en viss lärare för att få hjälp och stöttning under
Ebertimmen på torsdagar, kan hitta din lärare via denna länk: https://goo.gl/3j2iC6

Elevkåren anordnar fotografering

Elevkåren hälsar att det kommer att ske fotografering den 2-4 november och 11-12 november.
Fotograferingen görs av företaget Express-bild. Det är således ingen fotografering som skolan
anordnar. Eleverna har möjlighet att köpa bilderna. Fotoschema kommer i nästa Infoblad samt
kommer att meddelas skolans personal.

Mössutprovning för blivande Eber-studenter

Elevkåren anordnar mössutprovning för våra treor. Utprovningen äger rum den 25 september
samt 2 oktober. Ev schema delges i kommande Infoblad.
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Dags att börja tänka på prövning?
Du som inte nått ett godkänt betyg i en kurs har möjlighet att göra en prövning i kursen. Tänk på
att det är en hel kurs du ska pröva i, vilket gör att många prövningar är uppdelade i flera
moment och uppgifter. Du ska alltså på kort tid visa alla dina kunskaper i kursen/ämnet. Därför
är det alltid bättre att satsa på att försöka klara en kurs från början. Anmälningsblankett till
prövning kan du hitta på Ebers hemsida, under fliken Elevstöd/prövning. Du kan också hämta en
blankett i receptionen i A-huset. Eller använda denna länk: https://goo.gl/XjeNyd
Om du av olika skäl missat viktiga moment i en kurs och fått betyget F, kan du anmäla dig till
prövning följande tillfällen:
Prövningstillfälle 1
Sista anmälningsdatum för prövning i okt/nov: 11 oktober
registrering för prövning i okt/nov: 26 oktober
Prövningstillfälle 2*
Sista anmälningsdatum för prövning i jan/feb: 25 januari
Registrering för prövning i jan/feb: 8 februari
* Obs! Endast vissa kurser kan prövas i jan/feb. Information om vilka kurser meddelas i senare Infoblad.
(Ma, Sv, En kan inte prövas i jan/feb, då dessa prövningar innefattar nationellt prov, som ges först i
apri/maj). Du som anmäler dig till en prövning som inte blir av i jan/feb, erbjuds prövning i apr/maj
istället. Ingen ny blankett behöver då lämnas in.

Prövningstillfälle 3
Sista anmälningsdatum för prövning i apr/maj: 4 april (Obs! Sista anmälningsdag är under påsklovet)
registrering inför prövning i apr/maj: 19 april

Utländskt besök på Eber

Den 18 och 19 september besöker två lärare från ett gymnasium i Malaga vår skola. De är
intresserade av hur vi arbetar med arbetsmiljö, säkerhet och första hjälpen och kommer därför
att träffa skolans skyddsombud, skolsköterska, vårdlärare och bygglärare. Vi hälsar dem varmt
välkomna till Eber!
Maria Lindeberg
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Dexterinlogg
Mentorer till elever i år 1 kommer att få inloggningsuppgifter till Dexter, för utdelning till
eleverna. På Ebers hemsida finns mer info hur man loggar in första gången.
http://www.ebersteinska.norrkoping.se/elevsidor/dexter.html Den som glömmer bort sin PINkod måste kontakta skoladministratörerna på kansliet. Det gäller alla elever i alla årskurser.

3:or – missa inte SACO-mässan 30 november
Elever i år 3 har möjlighet att åka till SACO studentmässa den 30 november i Älvsjö/Stockholm.
Fundera redan nu om du som går i 3:an ska åka med. ”Saco Studentmässor är Sveriges största
forum för studieval efter gymnasiet. Totalt besöker nästan en tredjedel av Sveriges
avgångselever våra mässor i Stockholm och Malmö och får både fakta och inspiration hos våra
utställare och på våra seminarier.” Läs gärna mer på www.saco.se/saco-studentmassor. Mer
information om bussresa och kostnad kommer i senare Infoblad.
Studie- och yrkesvägledarna

Ebers kalendarium och alla schemabrytande prov- och aktiviteter

Du hittar allt på hemsidan. Visste du att du även kan lägga till Ebers kalendarium och skolans
schemabrytande prov- och aktivitetsschema i din egen Google Kalender? Direktlänk till Ebers
hemsida (med info hur du lägger till allt i din Google Kalender:
http://www.ebersteinska.norrkoping.se/startsidelankar/kalendarium.html (OBS! Exakt datum
för alla vårens prov är ännu inte spikade)

Du som är elev och vill ha IKT-tips

Gå gärna med i vårt Classroom ”IKT för elever”. IKT är ett samlingsbegrepp för all form av
informations- och kommunikationsteknik. I detta Classroom tänker vi lägga ut tips och trix om
det som rör Google Suite for Education (GSE), tips på appar och program som är bra till
skolarbete, hur du skaffar NE-konto etc. Via Classroom kan du också kontakta Cia och Mattias,
som hjälper dig om du stöter på problem med Google (t ex inloggning) eller vill ha lite andra IKTtips. Länk till vårt ”IKT för elever-classroom”: a82o5j5
Cia & Mattias, IKT-pedagoger på Eber
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Kom ihåg att kolla din mejl - ofta

Alla elever har en Gmail kopplat till sitt Google-konto. Kolla mejlen ofta, gärna varje dag. Varje
gång en lärare lägger in ett meddelande/en uppgift i Classroom, får du ett mejl om detta.
Superfiffigt 

Du som har allvarliga allergier…

Även om skolans personal har fått information om elever som har allergier som är allvarliga (t ex
allergier mot apelsiner) måste du som är allergisk lämna in kostblankett till
skolmåltidspersonalen. Det är först när blankett lämnas in, som dessa livsmedel tas bort.
Blanketten kan du få av din mentor eller hämta den på Ebers hemsida, under fliken
”Dokument”. Dokumentet heter ”Specialkost”.

Vi tar hänsyn till dem som är allergiska

Eber är en nötfri skola, eftersom parfym, nötter och mandel kan orsaka allvarliga
allergireaktioner hos dem med luftburen allergi. På skolan finns också flera personer som är
allergisk mot apelsin. Därför ber vi alla att undvika starka parfymer samt att äta nötter, mandel
och apelsin i skolans lokaler. För vissa människor kan en allergisk reaktion vara rent livsfarlig.
Tänk därför på din omgivning.

”Livet är det som pågår medan du står
bredvid och dokumenterar.”
[ J O H N

L E N N O N

1 9 4 0 - 1 9 8 0 ]
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