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Elever åker till Malaga i ett partnerskapsprojekt

Eber är med i ett tvåårigt partnerskapsprojekt. Några elever på Bygg (maskin- och anläggning),
VF (ventilation) och TE (som läser Arkitektkursen) åker under v 10 till Malaga, tillsammans med
Maria Lindeberg och Jan Thuresson, för att gå kurs i passivhus och förnybar energi. Två elever
per program får möjligheten att åka iväg denna gång. I juni åker lika många elever iväg till
Brügge, tillsammans med lärarna Mathias Tybåhl och Henrik Åberg. Till hösten åker lärare och
några elever från BA, VF och TE till Leonberg i Tyskland. Ett spännande projekt!
De elever som nu åker iväg till Malaga är David Bäckstrand och Annabel Ventonen
(BAMA16), Maria Öiås och Lovisa Norlin (TE15A) samt Carl Örsbrink och Emil Daagh (VF15B).

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.

Främst elever år 2 samt EE och VO år 1:
Utbildningsmässan 7 mars

Välkomna till Utbildningsmässan den 7/3. Alla elever år 2 ska gå på Utbildningsmässan, som för
eber-elevena börjar kl 13.00. Elever år 1 på EE- och VO-programmen är välkomna kl 14.30.
Mentor/undervisande lärare följer med eleverna. Utbildningsmässan äger rum på Täppan,
Campus Norrköping.Du som går 1 eller 3 är givetvis också välkommen men då på lektionsfri tid.
Passa på att redan nu skaffa dig information om framtida studier.
LIU erbjuder dig som funderar på att plugga vidare att besöka universitetet och då träffa
studenter som går på LIU.
Se affischen ”Välkommen till LIU”: https://goo.gl/izYgGd
Se affischen ”Nyfiken på LIU”: https://goo.gl/j9xDYw

Elever som vill plugga vidare – fika med en student
Är du, eller någon du känner, nyfiken på hur det är att studera vid Linköpings universitet? Passa
på att ta en kaffe med en student som kan svara på dina frågor i projektet Fika med en
student. Läs mer om möjligheten att fika med en student den 22 mars och den 12 april. Mer
info finns på LIU:s webbsida: https://goo.gl/gjHpi1

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.
Cia A Lundvall, Norrköping 28 februari 2018
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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Elever år 3: Utspringstider samt kortegevägen (studentflak)

Den 15 juni tar våra treor studenten. Vi kommer att ha två utspringstillfällen även i år.
Kl 13.00 springer BA, EE, FT, IN, VF samt gysär ut
Kl 14.30 springer NA, TE och VO ut.
Nu är kortegevägen bestämd. Du hittar kartan över kortegevägen på Ebers hemsida. Du hittar
infon under ”Studentsidor” > ”Student 2018”. Eller kolla in länken här: https://goo.gl/8Zjjo2
Vi kommer att lägga ut mer information om Student 2018 på hemsidan under våren.

Förändringar i biblioteket
I biblioteket jobbar numera enbart Agneta Blomgren. Kontakta henne om du letar efter en
intressant bok eller artikel, om du vill låna om en bok etc. Annika Hedmark är numera
elevassistent och är istället behjälplig i klassrummen.

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.

”Den som trampar på i andras fotspår
lämnar inga avtryck”
Cia A Lundvall, Norrköping 28 februari 2018
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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