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Nätverket…

Som många av er märkt funkar nätverket dåligt på sina håll. Detta problem är något som våra
tekniker på Eber INTE kan åtgärda. Ansvaret ligger hos kommunens IT-enhet. Vi har fått veta
att alla nätverksfrågor på IT-enheten ”står still” just nu, då det finns vissa frågor kring ITenhetens upphandlingar etc. Vårt nätverk kommer sannolikt inte att åtgärdas/ses över under
vårterminen, har vi fått besked om.
Personal som har problem med nätverket ska felanmäla detta till IT-enheten, 011-15 25 55
eller till dess kundservice. Om vi felanmäler, registreras alla våra nätverksproblem hos ITenheten och det blir tydligt om problemet är omfattande eller inte. Är man osäker om det är
datorn eller nätverket som är problemet, kontaktar man våra IT-tekniker, så hjälper de till.

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.

Stort tack!

Vi vill framföra vårt stora tack till alla elever i år 2 samt de lärare, som deltog på Kärleksdagen.
Det blev en fantastisk dag. All kärlek till er!
Elevstödsteamet

Till dig som går år 3
 Anmälan till sommarkurser på universitet och högskolor är öppen. Sista anmälningsdag för
sommarkurserna 2017 är 15 mars.
 Anmälan till universitet eller högskola för Höstterminen 2017
Webbanmälan öppnar 15 mars. Sista anmälningsdag 18 april.

Cia A Lundvall, Norrköping 8 mars 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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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.
För att få pröva i en eller flera kurser måste du närvara vid registreringen som äger rum den 20 april.
Prövningsansvarig lärare kan mejla ut viktig information till dig som prövar. Läs därför din gmail ofta. Din
gmail är densamma som ditt som GSE-konto (fd GAFE-konto): (fornamn.efternamn@elev.norrkoping.se).
Har du frågor kring prövningen? Prata med din mentor eller kontakta Cia A Lundwall, telefon
0725-99 13 30, cia.axelssonlundvall@norrkoping.se.
För att anmäla dig till prövning gör du så här:
 Du kan ladda ner en prövningsblankett från skolans hemsida. Skriv in ”prövningsblankett” i sökfältet,
så hittar du blanketten direkt. Blanketten finns även som bilaga i detta infoblad.
 Du kan också hämta en prövningsblankett i receptionen, i A-huset.
 Lämna in din prövningsblankett i receptionen, i A-huset. Eller (om du skannar in den, mejla den till
ebersteinska@norrkoping.se)

Påminnelse: Anmälan till Romme 21 mars
Studiedagen den 21/3 finns möjlighet för alla skolans elever att åka till Romme. Sista anmälningsdag
till Romme är den 12 mars. Skolan sponsrar delar av resan. Till en kostnad av 155 kr kan elever åka till
Romme för en hel dags skidåkning. Kostnad för eventuell utrustning tillkommer. Läs mer om Rommedagen i förra Infobladet (nr 14). Du hittar det på hemsidan och i Ebers Google+-grupp.
Vid frågor, kontakta ansvarig person: Linda Ericsson, skolsköterska,
lindaerica.ericsson@norrkoping.se, tel 0725.28 56 74.

” Det sägs att våren är tiden för förälskelser,
men vad är det för fel med resten av året?”
M A E

W E S T

( 1 8 9 2 - 1 9 8 0 )

Cia A Lundvall, Norrköping 8 mars 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.

2

