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Kalla fakta
Det är vanligt att det är släckt i klassrummen under lektionstid. Skolsköterskorna vill hälsa att
det inte är bra för ögonen att sitta i mörkret och jobba vid en skärm och att man anstränger
ögonen i onödan genom att ha släckt. Man blir även tröttare och får sämre koncentration. Till
lärarna vill vi påminna om att tända tavelbelysningen, så att alla har lättare att se vad som står
på tavlan.
Skolsköterskorna

Ledighet
Cia A Lundwall är ledig 12-17 oktober. Google-frågor (inkl lösenordshantering) besvaras av
Mattias Jacobsen, tel 0707-38 75 91. Våra tekniker Sören och Radwan samt Inge Olofsson (BA),
Kent-Åke Sköld (EE), Stefan Persson (FT) samt Linus Nordenberg (IN) har också möjlighet att
återställa google-lösenord.

Receptionen finns i F-huset
Numera hittar du skolans reception i skolans huvudbyggnad, F-huset.

Äntligen inflyttning i F-huset
Måndag 9 oktober ska det vara full aktivitet i F-huset. Då har lärarna flyttat in och nya
lektionssalarna ska vara klara att användas. På måndag 9/10 träffar ni också vår nye skolvärd,
Per Methander. Vi hälsar Per varmt välkommen till Eber!
Cafeterian och biblioteket kommer dock att vara på plats först efter höstlovet. Nu är det allas
ansvar att hålla rent och snyggt.

Elever från Berlin är på besök – Willkommen!
Fyra byggelever och två VVS-elever från Knobelsdorff- Schule i Berlin besöker vår skola och gör
praktik på företag i Norrköping den 28 september - 18 oktober. Vi hälsar dem välkomna och
hoppas att de ska trivas!

10 oktober är det deltävling i Yrkes-SM
Då börjar deltävlingarna inför Yrkes-SM för transportelever. Eber ställer upp med två deltagare.
Vi håller tummarna! Läs gärna mer på Ebers facebooksida.

Cia A Lundvall, Norrköping 4 oktober 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.

1

Infobladet utkommer varje studievecka – läs det

EBERSTEINSKA GYMNASIET

NR 7 ON 4/10 LÅ 17/18

Halvtidsinvigning av F-huset
Fredag 10 november kl 9.30 har vi festlig halvtidsinvigning av F-huset i vår ljushall. Det blir både
tal, sång och fika. Då ska alla möbler vara på plats och både bibliotek och cafeteria befinna sig
på sina nya platser. 

Worldclass erbjuder fri träningsvecka
Som ny medlemsrådgivare erbjuder Louisa Andersson eleverna på Eber en fri träningsvecka i
deras gym Worldclass Pronova (alla pass ingår). Ring eller smsa Louisa Andersson för
gratisvecka, tel nr: 072-362 52 63. En bra möjlighet att testa om denna träningsform är något
för dig. Tänk dock på att om du tecknar ett abonnemang på Worldclass eller annat gym – läs
noga igenom alla villkor. Ofta kan man inte ångra sig eller avsluta ett abonnemang i förväg.

11 oktober - sista dag för anmälan till höstens prövning
Du som inte nått ett godkänt betyg i en kurs har möjlighet att göra en prövning i kursen. Tänk på
att det är en hel kurs du ska pröva i, vilket gör att många prövningar är uppdelade i flera
moment och uppgifter. Du ska alltså på kort tid visa alla dina kunskaper i kursen/ämnet. Därför
är det alltid bättre att satsa på att försöka klara en kurs från början. Anmälningsblankett till
prövning kan du hitta på Ebers hemsida, under fliken Elevstöd/prövning. Du kan också hämta en
blankett i receptionen i A-huset. Eller använda denna länk: https://goo.gl/XjeNyd
Prövningstillfälle 1
Sista anmälningsdatum för prövning i okt/nov: 11 oktober
registrering för prövning i okt/nov: 26 oktober

Ebertimmen
Du som vill ha hjälp i ett ämne eller uppsöka en viss lärare för att få hjälp och stöttning under
Ebertimmen på torsdagar, kan hitta din lärare via denna länk: https://goo.gl/3j2iC6

Börja plugga matte redan nu
Alla elever på Eber är varmt välkomna till mattestöd, oavsett man har svårt med matten eller
siktar mot högt betyg. Det är smart att börja plugga redan nu och inte enbart när det är dags för
prov.
 måndagar: Mattestuga kl 15.30 - 17.00 i sal 3049 (sal C6 efter flytten i oktober)
 tisdagar:
Mattecentrum Hagagymnasiet 17.00 - 19.00 start 19/9
 onsdagar: Mattecentrum Eber G-huset 17.00 - 19.00 start 20/9
 torsdagar: Ebertimmen 14.00 - 15.00 sal 1099 samt E8 (ny sal i F-huset meddelas efter flytten)
 www.mattecoach.se (chatta och få hjälp på nätet) måndag - torsdag 17.00 - 20.00
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Schema för fotografering (anordnas av Elevrådet)
Fotograferingen fortsätter även 11-12 oktober. 11 oktober i F-huset, 12 oktober ute på Bråvalla.
Fotograferingen görs av företaget Express-bild. Det är således ingen fotografering som skolan
anordnar. Eleverna har möjlighet att köpa bilderna. Se fotoschemat i Infoblad nr 5.

SACO-mässan 30 november
Elever i år 3 har möjlighet att åka till SACO studentmässa den 30 november i Älvsjö/Stockholm.
Fundera redan nu om du som går i 3:an ska åka med. Läs gärna mer på www.saco.se/sacostudentmassor. Mer information om bussresa och kostnad kommer i senare Infoblad.

Brandrutiner
Elever och personal är skyldiga att känna till handlingsplanen. Om det börjar brinna eller vid
någon annan akut händelse är det viktigt att göra saker i rätt ordning, både för sin egen och
andras säkerhet. Notera utrymningsvägar i den byggnad du befinner dig i – gör det redan idag,
Vänta inte tills det blir en eventuell utrymning.

Uppsamlingsplatser Eber City

A-huset/matsalen: Gräsmattan till vänster om matsalen, mellan C-hus och Linköpingsvägen.
A-huset/arbetsplatser: Personalparkeringen mellan A- och B-huset.
B-huset/idrottshallen): Personalparkeringen mellan B- och A-huset
C-, D- och E-husen: Byggprogrammets “byggård”, baksidan av C- och E-hus, mot Oskarsgatan
F-huset: Pga ombyggnaden sker uppsamling på baksidan av byggnaden, på gräsmattan
mellan F-huset och Trozellihuset. Denna uppsamlingsplats gäller tills annan order ges.
 G-huset: pga ombyggnaden sker uppsamling på baksidan av byggnaden, på gräsmattan
mellan F-huset och Trozellihuset. Denna uppsamlingsplats gäller tills annan order ges.
 H-huset: Parkeringen framför H-husets huvudentré.







Uppsamlingsplats Bråvalla

 Fotbollsplanen vid matsalen

” Enligt moderna astronomer så är rymden ändlig.
Det är en väldigt trösterik tanke, i synnerhet för människor
som aldrig kan komma ihåg var de har lagt sina saker.”
[
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