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Eber vann Gymnasieslaget

Ingen kan väl ha missat att vi vann Gymnasieslaget i år (igen)? Vi tackar dodgeballlaget för en fantastiskt bra insats. Ni äger! Och ett stort tack till publiken – elever och
personal – som bidrog till positiv stämning. Nästa år hoppas vi på att det även finns ett
cheerleadinglag. Börja träna framför spegeln redan nu. 

D R E A M T E A M

2 0 1 7

Ni som går i tvåan – nästa års studenter
Elevrådets ordförande, Fatima i NA15, uppmanar nästa års studenter att redan nu gå
med i Facebook-gruppen ”Eber student 2018”. 

Cia A Lundvall, Norrköping 31 maj 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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SOMMARLÅN
Terminen närmar sig slutet och det är dags att återlämna kurslitteratur. Så långt det är
möjligt vill vi göra återlämningen i klassrummen (lärare bokar tid för det här) men det
finns också en återlämningslåda i biblioteket (H-huset). Vi vill också påminna om
möjligheten att låna böcker över sommarlovet, "sommarlån".
Hälsningar Annika och Agneta i biblioteket

Kursansvariga lärare kontaktar biblioteket

Biblioteket uppmanar alla kursansvariga lärare som lånat ut läromedel via bibliotekets
utlåningssystem att boka tider för återlämning av dessa. Kontakta Annika Hedmark
eller Agneta Blomgren så kommer vi till klassrummet och gör återlämning på
lektionstid.
Hälsningar Annika och Agneta

”Det man lärt sig att förstå
fruktar man inte längre.”
M A R I E

C U R I E

[ 1 8 6 7 - 1 9 3 4 )
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STUDENTINFORMATION
Mösspåtagning 9 juni

Fredag 9 juni i aulan kl 9-9.45 är det mösspåtagning för våra blivande studenter. Efter att
eleverna tränat på studentsången, så den sitter, är det mössa på. Därefter minglar vi i aulan.
Glöm inte mössan denna dag!!!

Stipendieutdelning 15 juni

Stipendieutdelningen sker i aulan. Kom i tid. Det kan ju vara så att just du får ett stipendium 
 Kl 10 : VO, FT, BA, IN, EE, VF och Gymnasiesärskolan
 Kl 13: NA och TE

Skolavslutningen 16 juni

Traditionsenligt håller Ebersteinska gymnasiet sin skolavslutning i S:t Olai kyrka.
 Vi börjar kl 10.45 och beräknas vara klara i kyrkan ca 11.25.
 Därefter gemensam marsch genom city till pompa och ståt.

Studentfotografering 16 juni

Fotoschemaförslag har mejlats ut till skolans mentorer, för att stämma av att klassbeteckningar
stämmer. I nästa Infoblad presenteras ett spikat fotoschema. Schemat kommer även att mejlas
ut till mentorer för våra studenter. Fotograferingen kommer att ske på skolan, på gräsmattan
nära den tillfälliga entrén till F-huset. Vid regn flyttar vi in fotograferingen till aulan.
Studenterna på yrkesprogrammen kommer att fotograferas klassvis före avslutningen i kyrkan
(som är 10.45). Studenter på NA, TE och VO fotograferas efter avslutningen i kyrkan.

Studentlunchen 16 juni

Våra studenter kommer att bjudas på en fin studentlunch. Yrkesklasserna äter i skolans matsal
omkring kl 12. NA, TE och VO äter sin lunch i F-huset, omkring kl 12.45.

Utspringet 16 juni

 BA, EE, FT, IN, VF samt Gymnasiesärskolan samlas i aulan 12.45. Därefter sker en
gemensam marsch ner till Strömmen där släkt och vänner väntar.
 NA, TE och VO samlas i F-huset, lilla Ljushallen kl 14.15 innan marschen ner till
Strömmen, till släkt och vänner.
 Klasser som önskar musik när man äntrar scenen mejlar sina låtönskemål till Cia A Lundwall,
cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Vi vill att låtarna ska finnas på Spotify. Senast 9 juni
vill vi ha era låtval.
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