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Prövning i Matematik
Prövningen i matematik består av två delar. Den första delen skriver eleverna torsdag 3/5 kl.
14.00 - 15.00 i aulan. Första delen i alla mattekurser är vid samma tillfälle. Medtag idhandling, penna, sudd, linjal och räknare.
De som klarar del 1 på ett bra sätt kommer att få skriva del 2 av prövningen, vilket är ett lite mer
omfattande prov. Bedömningen på prövningen görs på båda delarna men med tyngd på del 2.
De elever som eventuellt inte klarar del 1 den 3/5 behöver repetera mer och kommer inte att få
skriva del 2. De är välkomna att anmäla sig igen till nästa prövningstillfälle under höstterminen.
Den andra delen av prövningen sker vid olika tillfällen beroende på vilken kurs man prövar enligt
nedan:
 Tisdag 15/5
09.00 – 14.00 Ma3c
 Onsdag 16/5
09.00 – 14.30 Ma4
 Torsdag 17/5
09.00 – 14.15 Ma1a,b,c
 Fredag 18/5
09.00 – 14.00 Ma2a,b,c
Medtag id-handling, penna, sudd, linjal och räknare. Du måste meddela dina lärare om du har
andra lektioner under din provtid.
All information om din prövning kommer att skickas till dig via din skolmail. Om du vill ha hjälp
inför prövningen är du välkommen till sal 4:06 både måndagar 15.30-17.00 och torsdagar 14.0015.00. Du är också välkommen till Mattecentrum i G-huset onsdagar kl 17.00-19.00.
Lycka till önskar mattelärarna!

Eberelever på utlandsbesök
Sju elever från byggprogrammets åk 3 (Felix Berg, Ludvig Uhrbom, Jeremy Villalobos Petkovic,
Joakim Östensson, Liam Hansen och Kevin Dykow) åkte den 6 april till Nantes i Frankrike för att
göra tre veckors praktik där. I samband med det åkte också fyra lärare på jobbskuggning till vår
partnerskola där.
Den 15 april åkte 6 elever från byggprogrammets och VF-programmets åk 3 (Jacob Reby,
Viktor Sköld, Ludvig Hemmingberg, Sebastian Bohlin, David Davidsson, Athur Petersson och
Tobias Jansson) på motsvarande sätt till Berlin i Tyskland och sex lärare åkte dessutom på
jobbskuggning på Knobelsdorff Schule.
Den 20 maj - 7 juni åker tre elever från maskin- och anläggning (Lucas Ivarsson, Lucas
Bjällstål och John Roos) på tre veckors praktik i Malaga och fyra lärare åker på jobbskuggning.
Vi hoppas att alla får en givande vistelse!
Maria Lindeberg
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År 1, 2: Trevlig nyhet inför sommaren - sommarlovsbiljett
Riksdagen fattade den 12 december beslut om att regeringen skall ge ett statligt stöd på 350
miljoner på år (2018 - 2020) för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under
sommarlovet.




Sommarlovsbiljetten riktar sig mot elever som går ut sexan fram till elever som skall gå
ut tvåan i gymnasiet. (årskurs 6 till årskurs två i gymnasiet).
Sommarlovsbiljetten är ett länskort med giltighetstid på 11 veckor från den 13 jun till 21
aug.
Produkten gäller för all linjelagd trafik (buss, tåg samt anropsstyrd skärgårdstrafik) samt
närtrafiken (Färdtjänst ingår ej).

År 1: Schemabrytande aktivitet för elever år 1 (ej FT)
Någon gång under 7, 8 eller 9 maj kommer alla våra elever i år 1 att ha ett 90 minuterspass, där
vi diskuterar ömsesidig sexualitet och kommunikation. Se schemat här: https://goo.gl/5M4eiQ
Vill du? handlar om ömsesidig sexualitet och kommunikation för att skapa diskussion om
gränser och sexuella övergrepp. Det är ett samarbetsprojekt med Norrköpings kommun
och Bråvallafestivalen. Vill du? är ett pass på 90 min om sex, kommunikation och gränser
där eleverna träffar informatörer från RFSU. Syftet med detta är att främja en ömsesidig
sexualitet och förebygga övergrepp och sexuellt våld.
Se gärna detta filmklipp. Enklare sätt att förstå hur man ska tänka kring sex och samtycke finns
inte: https://youtu.be/pZwvrxVavnQ

Matsedeln i din Google Kalender
Du som vill lägga till skolans matsedel i din Google Kalender kan enkelt göra det genom att
kopiera en webbadress till skolmaten.se och sedan klistra in den i din kalender. Länken till
webbadressen: http://skolmaten.se/ebersteinska-gymnasiet/calendar/
Se instruktionsfilm som visar exakt hur du gör: https://goo.gl/3niGMx
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År 3: Student 2018 & Balen
Balen: Du köper biljett till Balen online. Sista dag för anmälan till Balen är 4 maj. Se bilaga.
Elevrådet hälsar att alla studenter på Eber – oavsett program – kan gå med i Ebers student-fbgrupp. Då kan man vara med i en poängjakt under studentveckan. Fb-gruppen heter ”Event
Eber studentjakt 2018”. Där får du mer info. Man kan även bjuda in klasskamrater till Fbgruppen. Anmälningarna börjar snart, hälsar Elevrådet.
Du som ska ta studenten nu i vår kan läsa mer om Utspringet på Ebers hemsida, under fliken
”Elevsidor” > ”Student 2018. Om klassen tänker åka ”flak”, måste en särskild anmälan lämnas
in till Polisen. Fyll i anmälningsblanketten som kan hämtas på Ebers hemsida. Ta med den till
”Kung i baren-informationen”, som äger rum i skolans aula den 25 maj kl 13-14. Då kan klassen
lämna blanketten direkt till Polisen, som är här och föreläser.

Gå med i vårt ”IKT för elever-classroom”
Ibland får vi lite tips och trix gällande program, appar och funktioner i Google. Allt fiffigt lägger vi
in i ett IKT för elever-Classroom, som du kan gå med i. Du som t ex har 150 flikar uppe, för att du
inte vill glömma bort en viktig webbsida eller snabbt vill komma åt vissa sidor – visste du att du
kan ladda ner ett tillägg som heter ”OneTab”? OneTab gör att alla flikar samlas som länkar på en
och samma flik. Superfiffigt. Och du sparar massor av plats på datorn. Gå med i vårt Classroom:
a82o5j5

” So wake me up when it's all over
When I'm wiser and I'm older
All this time I was finding myself,
and I didn't know I was lost”
[

A V I C I I

1 9 8 9 - 2 0 1 8 ]
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