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Byggmässa på Bråvalla

Eber kommer tillsammans med branschfolk att genomföra en stor Byggmässa den 30
maj till 1 juni. Alla elever på kommunala skolor i år 8 kommer att närvara på mässan.
Förhoppningsvis kommer även friskolor. Eleverna hämtas med buss och körs ut till
Bråvalla. Vi räknar med att ca 500 elever besöker mässan varje dag (för- eller
eftermiddag). På mässan kommer de att få prova på olika yrken och det kommer också
att vara en del lekar. Även om det är en Byggmässa, kommer alla våra yrkesprogram
(BA, FT, EE, IN och VF) att delta. För alla yrken behövs när man bygger  Det är
Sveriges byggindustrier som ligger bakom och finansierar en del. Idén bakom en
byggmässa är det skriande behovet av arbetskraft i framtiden. Samtidigt vill vi att fler
elever får upp ögonen för yrkesprogrammen.

EU-ministerbesök den 23 maj

Kl 13.15 den 23 maj kommer EU-minister Ann Linde till Ebersteinska gymnasiet. Hon
kommer att berätta om sitt arbete och svara på frågor mellan 13.15-13.45. Därefter
(mellan kl 13.50-14.30) kommer Ann Linde att besöka vårt Byggprogram, träffa elever
och lärare som är involverade i utbytesprojektet på BA och VF. Både lärare och elever
är välkomna att lyssna på henne. Lärare ombeds meddela Cia A Lundwall om man vill
ta med en klass. Utifrån antal personer väljer vi lokal (Aulan eller Filmsalen). Det blir
dessutom ett pressuppbåd.

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”. 

TE14A och TE14B håller ”mässa” för TE15

Den 18 maj kl 13.00 anordnar våra TE-elever i år 3 en liten mässa för våra TE-elever i år
2. Här presenterar eleverna vad de gjort i sina kurser under året. Många kommer att
visa sina gymnasiearbeten. Riktigt spännande projekt! Ett bra tillfälle för våra tvåor att
få lite inspiration inför nästa läsår.
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Skolans finaste stipendium

Ebers kanske finaste stipendium delas varje år ut till den elev som gjort något extra för
sina klasskamrater och sin skola. Varje klass nominerar en (1) elev. Det behöver inte
vara en elev i den egna klassen. I samband med nomineringen lämnar klassen en kort
motivering till varför en viss elev är värd att få kamratstipendiet. Därefter utser en
urvalsgrupp vilken elev som blir årets Kamratstipendiat. Motiveringen behöver
absolut inte vara välformulerad. Det viktiga är innehållet. Vem som får årets
kamratstipendium offentliggörs sedan i kyrkan på skolavslutningen den 16 juni. Sista
dag för nominering är 26 maj. Klassen skickar in sin nominering till Cia A Lundvall,
cia.axelssonlundvall@norrkoping.se.

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

Om man uppmärksammar skadegörelse eller stöld…

Grupprum 2053 på våning 3 i F-huset stängs pga skadegörelse. Vi måste alla hjälpas åt
att förhindra skadegörelse och stöld på skolan. Det är viktigt att våga säga ifrån eller
kontakta någon personal på skolan om man uppmärksammar något. Och det är viktigt
att förstå att den som förstör skolans egendom, förstör för alla. Personer som inte går
på skolan har inte rätt att vistas i skolans lokaler.

”Bättre att leva ett år som tiger än
hundra år som ett får.”
M A D O N N A
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Student 2017

Det närmar sig studenten för 307 av skolans elever! Här kommer lite tider som är bra
att ha koll på. Lägg in i er Google Kalender.
Mösspåtagningen
Äger rum den 9 juni kl 9.00 i skolans aula. Studentsången tränas in, därefter mössa på.
Mingel med cider och snacks i aulan.
Tider för stipendieutdelning
15 juni kl 10.00
FP, IN, EE, BA, VF, samt gymnasiesärskolan
15 juni kl 13.00
TE, NA och VO
Skolavslutning 16 juni i kyrkan
Vår avslutning i kyrkan startar klockan 10.45 och avslutas 11.25, därefter samlas vi direkt
utanför kyrkan för en gemensam marsch – under pompa och ståt - upp till skolan.
Studentlunchen
Skolan anordnar en festmåltid för studenterna. Ett gott minne 
 Kl 12.00 i skolans matsal: BA, EE, FT, IN, VF, Gymnasiesärskolan
 Kl 12.45 i F-huset: TE, NA, VO
Samling före själva Utspringet
Traditionsenligt samlas studenterna i aulan för att gemensamt tåga ner mot Strömmen.
 Kl 12.45 för BA, EE, FT, IN, VF, Gymnasiesärskolan
 Kl 14.15 för TE, NA, VO (ev samling i F-huset istället för aulan)
Utspringet
Utspring sker bakom F-huset ner mot strömmen under dessa tider;
 Kl 13.00 BA, EE, FT, IN, VF, Gymnasiesärskolan
 Kl 14.30 TE, NA, VO
Vi väntar fortfarande på besked om kortegevägen för alla flak, som ska åka genom city.
Återkommer i kommande Infoblad.
Fotoschema Ebersteinska
Fotograferingen organiseras av Elevkåren. Mer info kommer i kommande Infoblad.

Cia A Lundvall, Norrköping 17 maj 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.

3

