Infobladet utkommer varje studievecka – läs det

EBERSTEINSKA GYMNASIET

NR 24 ON 7/3 LÅ 17/18

Missa inte Last man standing [LMS]

Vill du vara med i en rolig tävling, som definitivt gör skoldagen lite mer spännande? Sista
chansen att anmäla sig till LMS är på torsdag 8/3, direkt efter mentorstiden i Ljushallen (kl 1415). Elevkåren sitter även i Ljushallen på 10-rasten (onsdag 7/3, torsdag 8/3). Spelet börjar på
måndag 12/3. Läs mer på Info-TV:n i receptionen, i F-huset.
Hälsar Elevkåren

Elever som ska göra prövning i matematik del 2 den 16 mars
Elever som ska göra den andra delen av prövningen i matematik (alla kurser) skriver prov större
delen av fredagen den 16 mars. Vi uppmanar alla elever som det rör att berätta det för sina
lärare också, så ingen får ogiltig frånvaro. Detta är schemabrytande för elever som prövar i
någon av mattekurserna.

Missade du första uttagningen till årets vinnande dodgeball-lag?
I år ska vi vinna Gymnasieslaget i Dodgeball (igen!). Om du missade första uttagningen till
vinnarlaget, har du en ny chans. Uttagning nummer 2 sker i Ebers idrottshall den 15 mars
klockan. 14.00. Vid frågor, kontakta någon av oss i idrottsföreningen!
Mild puss, Idrotts

Gå med i bibliotekets Classroom och få bra tips
Nu finns ett Classroom för alla som vill ha lite tips på nya böcker och hur man ska tänka
källkritiskt mm. Gå gärna med i ”Bibbans classroom”. Kurskod: n4v69uj

År 2: En klassrepresentant inför nästa års student
Utse en klassrepresentant på mentorstiden. Du som idag går år 2, kommer att ta studenten
nästa år. Elevrådet behöver en kontaktperson i år 2, en klassrepresentant, som bistår med hjälp
inför kommande mössutprovning. Elevrådet har möte om detta den 12 mars klockan 13:30. Den
som är klassrepresentant får rabatt på sin studentmössa. Kontakta Elevrådets ordförande
Fatima Al-Zuhairi, NA15 på facebook eller via mejl för mer info samt var mötet äger rum:
fatima.alzuhairi@elev.norrkoping.se
Elevrådet

Skolsköterskor flyttar till F-huset 12 mars
Skolsköterskorna Caroline Elmar och Susanne Jonander flyttar äntligen in i F-huset. Detta sker
den 12 mars. Elever som har Linda Ericsson som skolsköterska fortsätter att träffa henne i Ahuset. Hon sitter kvar i sitt arbetsrum.

Cia A Lundvall, Norrköping 7 mars 2018
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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Elever år 1, 2, 3: Intresserad av att åka till Romme den 20 mars?

Tisdagen den 20 mars 2018 ordnar Ebersteinska gymnasiet och Romme Alpin en skidresa till
Romme, Borlänge. Pris: 175 kr (för resa och liftkort). Läs mer om resan, hyra av utrustning,
anmälan etc: https://goo.gl/NnJoo8
A4-papper om Romme-resan kan även hämtas i receptionen, F-huset. Just nu är det mer än 1
meter snö i Romme! 

Elever år : Öppet Hus på KTH den 25-26 mars

Den 25-26 mars har KTH Öppet hus. Läs mer på deras hemsida: https://goo.gl/Af3774

Viktiga datum!

År 3: Det är spikat och klart att Balen är den 18 maj. Nu är det bara att börja med valsträningen.
År 1, 2, 3: Nu är det spikat och klart att årets Gymnasieslag äger rum den 22 maj. Då är det
tävling i Dodgeball och Cheerleading. I år är vi 5 gymnasieskolor som slåss om vinnartiteln och
äran. Haga, De Geer, Kungsgård, Lärlingsgymnasiet och Eber. Börja träna redan nu. I år vinner vi
(igen!). Vore trevligt att marschera till Stadium arena till pompa och ståt. Hoppas att vi har
några bra ”trummare” på skolan. Eber är traditionsenligt klädda i blått. Ta på er det blåaste ni
har. Det ska synas att vi är från Eber. 

Angående ledighet från skolan
När du började på Eber fick du en informationsfolder om regler och rutiner på skolan. Där står
också om rutiner kring ledighet. Vi vill påminna alla elever att vi är restriktiva med att bevilja
ledigt från skolan och undervisningen.
För enskilda angelägenheter av vikt kan ledighet beviljas. Mentor beviljar ledighet för högst
tre dagar i följd och sammanlagt högst sex dagar under ett läsår. Ledighet söks minst 14 dagar i
förväg. Längre ledighet kan - om det finns särskilda skäl - beviljas av rektor. Blankett för ansökan
om ledighet finns på hemsidan under Dokument. Ifylld ansökningsblankett lämnas alltid till
mentor.

”Om du inte tänker göra ditt bästa,
är det väl lika bra att du låter bli.”
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