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Alla ni som åker till Romme den 21/3
Bussen kommer 5.45 från A-husets parkering.
Bussen avgår kl.06.00.

Under resan upp kommer ni att få liftkort och matkupong (för de som beställt). Vid ankomst
till Romme finns personal på plats för att ta emot oss. Ni som har bokat utrustning kommer
att få ett bokningsnr. på bussen och ska ställa er i den nummerordningen och gå till
uthyrningen. Vi är tre ledare som följer med och ni får våra telefonnr så ni kan nå oss under
dagen ifall att ni behöver.
Bussen hem avgår 15.45.
Det är viktigt att hålla tiderna. Ni måste också meddela Linda på 072-528 56 74 om ni blir
sjuka eller får annat förhinder, så vi inte i onödan står och väntar på någon som inte
kommer.
Tänk också på att hålla ordning i bussen och att var och en tar ansvar för sitt eget skräp så
det inte ligger kvar i bussen. Nu hoppas vi på fint väder och en trevlig dag i backen utan
olyckor.
Vi ses/Linda 072-528 56 74

Nu kan ni se era Individuella val i Dexter

Nu kan alla elever gå in i Dexter och se vilket individuellt val man fått till nästa läsår. Om man
inte kommer in i Dexter, kan man gå till receptionen i A-huset och hämta kod där.

Till dig som går år 3

Äntligen kan du anmäla dig till universitet eller högskola för höstterminen 2017.
Sista anmälningsdag 18 april.

Cia A Lundvall, Norrköping 15 mars 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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Till våra studenter som ska åka flak på studenten

De klasser som bokat studentflak till den 16 juni måste ha ett godkännande från Polisen,
innan flaket får ge sig ut på gatorna. Den som kör fordonet måste ha tagit del av viktig
information samt skriva på ett papper att man är medveten om det ansvar som vilar på föraren.
Likaså måste varje flak ha en flakvärd, som också skriver på papperet. Se bilaga i detta Infoblad.
Vi ber att alla våra blivande studenter läser igenom informationen i bilagan. Vi vill inte att
några olyckor händer och vi vill inte att någon äventyrar klassens studentflakåkning genom att
missköta sig. Polisen har rätt att hindra fordon från färd, om inte kraven uppfylls. Studenten ska
vara ett positivt minne för livet – för alla!
Information om kortegeväg för studentflaken kommer att delges i senare Infoblad.

Påminnelse: Ny uppsamlingsplats vid utrymning av F-huset och G-huset

Eftersom skolans huvudbyggnad (F-huset) renoveras och våra ordinarie uppsamlingsplatser är
inhägnade, har vi flyttat uppsamlingsplatsen. ALLA elever och all personal som är i F- och Ghusen ska samlas på gräsmattan bakom F-huset (mellan Trozellihuset och F-huset). Denna
uppsamlingsplats gäller tillsvidare.
Vid utrymning samlas klassen eller undervisningsgruppen, så mentor eller undervisande
lärare kan pricka av eleverna. Det är viktigt att alla utrymmer byggnaden om larmet går,
oavsett det är en övning eller skarpt läge. Kom ihåg att hjälpa elever som vanligt är beroende
av hiss, att komma ut ur byggnaden. Hissen får under inga omständigheter användas vid
utrymning. Gå inte till skåpen för att lämna saker eller hämta jacka. Gå direkt ut genom
närmaste utgång.

Påminnelse: Dags att tänka på eventuell prövning

Du som fått F i en kurs har möjlighet att pröva i kursen för att nå ett godkänt betyg. Den 5
april är sista anmälningsdag för prövning. Hämta blankett på hemsidan eller i receptionen i Ahuset.

Cia A Lundvall, Norrköping 15 mars 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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B-reel Films söker huvudrollsinnehavare till långfilm

Pauline Hansson, Castin Director, är hos oss på Ebersteinska gymnasiet för att leta efter den
perfekta manlige huvudrollsinnehavaren till Peter Grönlunds nya långfilm ”Goliat”. Peter har
tidigare gjort långfilmen ”Tjuvheder”, som vunnit 5 guldbaggar. Pauline tror att den rätta killen
finns hos oss. Hon har redan varit på vissa program och gjort provspelningar men vill träffa alla
killar (helst i år 1) som kan tänka sig att provspela för henne.
Filmteamet söker en Eber-kille som är omkring 16 år. Det viktiga är att man kan sätta sig in i
hur det är att ha en tuff tillvaro, att vara en ”kille på glid”. Man behöver absolut inte ha
personlig erfarenhet av att vara ”en kille på glid” (med droger och kriminalitet) men man ska
kunna sätta sig in i en sådan persons tillvaro.
Vi hoppas att filmteamet inom några veckor kan komma till skolan för att göra en kort
provspelning.
Karaktären man söker: Kimmie 15-17 år- Svenskt/finlandssvenskt ursprung. Tar mycket ansvar
för sin ålder. Är äldst av tre syskon. Hoppar av skolan för att börja jobba åt sin kriminella pappa.
Något som han egentligen inte vill.
Mer om långfilmen: Goliat utspelar sig i en bortglömd bruksort nånstans i landet. När pappa
Roland ska in på anstalt förväntas sextonårige sonen Kimmy ta över de kriminella affärerna och
sörja för familjen, en uppgift han inte är redo för. Filmen skildrar en pojkes brutala inträde i
vuxenlivet och undersöker aspekter av socialt arv och patriarkala strukturer, i en tid då
välfärden monteras ned och Sverige förändras
Länk till webbsida med regissörens egna ord om projektet.
http://www.povfilm.se/2/peter-gronlund-om-sin-nya-film/
Du som är kille och går på Eber, kontakta gärna Cia A Lundwall i A-huset, för att anmäla
intresse. Mejla till cia.axelssonlundvall@norrkoping.se eller ring 0725-9913 30. Vi räknar också
med att Pauline kan besöka våra elever ute på programmen inom några veckor.

” Fred kan inte tvingas fram med makt,
man kan bara uppnå fred genom förståelse.”
A L B E R T

E I N S T E I N

( 1 8 7 9 - 1 9 5 5 )
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