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1 december - Eber i världen, världen i Eber
Denna dag är vår Internationaliseringsdag, då vi på olika sätt uppmärksammar världen omkring
oss men också den värld vi lever i idag, i Sverige och på Eber. Denna schemabrytande aktivitet
avslutas så eleverna hinner till sina IV-val. Således är det IV som vanligt på fredag 1 december.
Lappar kommer att sättas upp i F-huset, för de klasser som ska ha aktiviteter där.
kl 8.15-9.30 Föreläsning i aulan för elever på NA, TE, EK och VO
Cecilia Uneram, brandingenjör och räddningsledare. Tidigare elev på skolan. Hon kommer att
berätta om några av sina uppdrag inom FN:s och EU:s tjänst på plats vid bland annat tsunamin i
Thailand och den senaste större jordbävningskatastrofen i Nepal. Hon kommer också att prata
om sin utbildningsväg och visa hur en utbildning på Eber kan leda vidare ut i världen.
kl 10-11.00 (ev till kl 11.30) programspecifikt innehåll
Varje programlag ansvarar för att klasserna får ta del av ett innehåll som är mer riktat mot
programmålen. Respektive programlag kan återkoppla till Jonas Nilsson och berätta om sitt
innehåll för förmiddagen. Program/klasser som inte löst programpunkt kan höra av sig till
Therese Valthell och anmäla sin klass till en föreläsning i aulan kl 10. En föreläsning med Mehdi
Adnan Mossa, som arbetar med stöd för unga i Stockholms förorter via projektet ”Ur dimman”.
kl 12.00-13.30 Föreläsning i aulan för NA, TE, EK, VO och IM
Arkan Assad, författare till bl a "Stjärnlösa nätter" och "Blod rödare än rött"
Mycket uppskattad och efterfrågad föreläsare. Hans första bok fick pris av Stiftelsen
Teskedsorden, som arbetar för mångfald och tolerans, med motiveringen:
”Ett starkt vittnesmål om kollisionen mellan en far och son och mellan västerlandets tro på
individualitet och mellanösterns starka familjetradition. Men också en berättelse om en ung
mans dröm att välja sin hustru av kärlek – en frihetsdröm som nästan kostar honom livet”.
Mer information om innehållet i hans föreläsningar finns på följande
länk: http://www.arkanasaad.se/

Entreprenörskap

Hur skapar du ett liv som du inte vill ha semester ifrån? Inspirerande föreläsning om Enterprice
& Musik med Erik Grönwall och Simon Wikström. En blandning mellan underhållning och
inspiration.
Tisdag 5/12 klockan 10.00-11.00 i Aulan (Närvarokontroll vid 9.50)
Vi välkomnar Te17a, Te16a, Te16b, Te15a, TE15b, Ek16 och Ek17. Undervisande lärare följer
med och tar närvaron.
Är det någon annan klass som vill följa med, hör av dig till heidi.wetell@norrkoping.se, så fixar vi
det!
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Vaktmästare Mikael Bandemo ledig

F-husets vaktmästare Mikael Bandemo har semester. Åter den 14 december. Vid frågor eller
hjälp, kontakta Kim Larsson.

Vill du förgylla våra skolavslutning?
Elevkåren söker elever som kan tänka sig att uppträda på julavslutningen.
Kontakta Isabelle Aguirre i NA15. E-post: isabelle.aguirre@elev.norrkoping.se

Frukt ska ätas – inte lekas med
Om man tar en frukt som ”efterrätt” i matsalen, äter man upp den. Punkt. Frukt är mat, inte
leksaker.

Missa inte skolföreställning med
musikelever och Norrköpings symfoniorkester

Musikeleverna i år 3 på De Geergymnasiet kommer i början av 2018 att sätta upp
skolföreställningar tillsammans med Norrköpings symfoniorkester och de vill gärna ha oss där.
Totalt blir det 6 konserter, som riktar sig till elever i grundskolans årskurs 4 till och med årskurs
3 på gymnasiet. Detta är en fantastisk musikupplevelse. Fråga era lärare/mentorer om möjlighet
att få gå. Och boka snabbt!
Anna Rask på De Geer skriver: ”Varje år får avgångsklassen på musiklinjen chansen och
förmånen att samarbeta med professionella musiker. Årets föreställning heter Käre
SONson och är en berättelse om musikalisk utveckling. Denna föreställning handlar om
att överkomma svårigheter i sin personliga utveckling. Vårt mål är att inspirera ungdomar
att våga lita på sig själva och att inte ge upp! Utöver det så kommer det bli en upplevelse
fylld av dans, musik och skratt. Under föreställningens gång kommer även två av
elevernas egna kompositioner att spelas av Norrköpings symfoniorkester. Detta projekt
är någonting som vi alla är väldigt stolta över och vi skulle bli otroligt glada om just ni vill
komma!”

Föreställningarna kommer äga rum:
 Onsdagen den 31 januari 2018 klockan 09.00, 10.30 & 13.00 samt
 Torsdagen den 1 februari 2018 klockan 09.00 & 10.30.
Anmälan sker genom att gå in på länken nedan. Detta kommer föra er vidare till ett
anmälningsformulär där all information finns. Detta är helt kostnadsfritt för alla skolor i hela
regionen! Har ni frågor är ni välkomna att höra av er till mig. Hoppas vi ses!
http://www.norrkopingssymfoniorkester.se/konserter/de-geergymnasiet-musik-moeter-sonskolkonsert-2018
Med vänlig hälsning, Anna Rask Es15c, De Geergymnasiet Norrköping.
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Stort tack alla elever och personal som deltog på Gymnasiemässan

Det blev en riktigt lyckad Gymnasiemässan med mängder av besökare. Stort tack till alla er som
deltog. Vad vore Eber utan er? <3

Gå med i vårt Classroom ”IKT för elever”
Här lägger vi ut bra tips och trix. T ex hur man med ett fiffigt Chrome-tillägg kan samla alla sina
150 superviktiga flikar man alltid har uppe under en och samma flik. Då sparar man också upp
till 95 % arbetsminne. Kolla in IKT för elever. Kurskod: a82o5j5
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