Infobladet utkommer varje studievecka – läs det

EBERSTEINSKA GYMNASIET

NR 18 ON 28/3 LÅ 16/17

GLÖM INTE!
Den 5 april är sista dag för anmälan till prövning. Sista dag innebär att inga
anmälningar efter detta datum tas emot. Anmälningsblankett finns att hämta på
hemsidan samt i receptionen i A-huset.

Till alla elever i år 3
Anmälan till Universitet/Högskola med start höstterminen 2017 är öppen:

https://www.antagning.se/se/start
•
•
•
•
•

15 mars - Webbanmälan öppnar
18 april - Sista anmälningsdag
13 juli - Antagningsbesked med svarskrav
28 juli - Sista svarsdag
3 augusti - Andra antagningsbeskedet

Anmälan till Yrkeshögskola: https://www.yrkeshogskolan.se/
För att komma in på en yrkeshögskoleutbildning måste du ha en gymnasieexamen eller
motsvarande. På många utbildningar finns det även krav på så kallade särskilda
förkunskaper. Även om du inte uppfyller de särskilda förkunskapskraven på en utbildning
rekommenderas du att söka ändå, då du ändå kan bli antagen om du kan påvisa egenskaper
eller färdigheter som gör att Yrkeshögskolan bedömer att du kan tillgodogöra dig
utbildningen.
Det är skolorna själva som sköter antagningen till sina utbildningar, och du ska därför skicka
din ansökan direkt till den skola som du vill söka till. Sista datum för ansökan varierar från
utbildning till utbildning. Kontakta också skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka
krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av.
Anmälan till Folkhögskola: https://www.folkhogskola.nu/
Du ansöker direkt till den folkhögskola du vill gå på. Kontakta skolan för att ta reda på hur du
ska göra och vad ansökan ska innehålla. Söker du kurser på flera folkhögskolor måste du skicka
en ansökan till varje skola. Varje folkhögskola ansvarar för sin egen för antagning, det finns
alltså inte någon central antagningsenhet.

Cia A Lundvall, Norrköping 28 mars 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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Uttagning till dodgeball-lag inför Gymnasieslaget

Den 30/3 kl 15 är det uttagning till Dodgeball-laget, laget som i år ska vinna
Gymnasieslaget. Det handlar givetvis om att spela bra men också om att spela schysst
och ha en bra team-anda. Välkomna till Ebers idrottshall, för att provspela för laget.
Se även bilaga i detta Infoblad.
Idrottsföreningen

Snart är det Q-veckan

Q-veckan är en vecka med mycket skoj och höjdpunkten är den årliga Qourtegen, en
bilparad som går genom stan. Q-veckan är till för alla elever på skolan. Affischer om Qveckan kommer att sättas upp i skolans byggnader. Q-veckan äger rum 21/4-30/4.
Är du och dina klasskamrater intresserade av att delta i festligheterna är ni
välkomna att hämta en intresseanmälan i receptionen i A-huset. Kostnad för
deltagande med bil i Qourtegen är 2000 kr (summan gäller för upp till 10 personer).
Därtill kommer kostnad för ett sk veckoband. 100 kr/band för dem som deltar utan bil,
50 kr/band för dem som deltar med bil. Mer information kommer i senare infoblad.
Q-crew

Hjälp till att besvara enkäter

På VO-programmet läser vissa elever Entreprenörskap och i den kursen ingår ett
projekt där eleverna att undersöka vissa områden. Elever har gjort enkäter som är
särskilt intressanta för oss på Eber att ta del av. Hoppas att du vill bidra genom att
besvara en eller flera enkäter.

 Enkät om skolmaten: https://kwiksurveys.com/s/rUPTeKz6#/0
 Enkät handlar om ungdomars köpvanor: https://kwiksurveys.com/s/4ZGiED45
 Enkät om ungdomsstress: https://kwiksurveys.com/s/kR1hTG0J#.WNTmSN1yh-Q.gmail
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Till våra blivande studenter


Schemabrytande information för alla blivande studenter på Eber. Information
om studentveckan (”Kung i baren-information”), i aulan för alla treor den 31/5
mellan kl 10 och 11.



Balen äger rum 19/5. Sista dag för anmälan är 20/4. Pris 500 kr. Mer
information om balen, insläpp etc kommer i senare infoblad.

Påminnelse: Elevrådet söker elevrepresentanter i år 2

Elevrådet behöver en elevrepresentant för varje klass inför nästa års student. Den som
är kontaktperson för sin klass får rabatt på sin studentmössa. Kontakta Elevrådets
ordförande, Fatima i NA15. Mejla till fatima.alzuhairi@elev.norrkoping.se om du är
intresserad av att vara kontaktperson för din klass.

”Där lagen slutar, börjar tyranniet”
J O H N

L O C K E

( 1 6 3 2 - 1 7 0 4 )
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Vill du vara med och återta
Ebersteinskas vinst?
Nu är det äntligen dags för uttagningen till en
av grenarna på gymnasieslaget, dodgeball!
Uttagningen kommer ske i Ebersteinskas idrottshall
30/3-17 Kl.15.00
Vid frågor så är det bara att kontakta någon i
idrottsföreningen.
Mild puss, idrotts
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