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Vill du vara med i årets luciatåg?
Elevkåren söker folk som vill vara med luciatåget. Är du intresserad, kontakta Isabelle Aguirre,
NA15.

Intresserad av Hackathon på höstlovet?
”Nu har du möjlighet att göra digitala framsteg. Du får lämna in förslag till utmaningar i din/er
vardag som skulle kunna lösas med digitala tjänster till årets Hackathon!

Visst har du tänkt på att ni skulle behöva något smart digitalt stöd som skulle göra nytta i er
vardag? Någon smart app, någon praktisk funktion till webben, något snabbt sätt att
kommunicera mellan er, eller något helt annat som ni i nuläget bara kan konstatera är ett
irriterande problem ? Du kanske har funderat på om det skulle kunna gå att lösa med en ny
digital tjänst? Du behöver alltså inte vara några ”hackare” själv, vi vill bara ha era utmaningar!”
I Katrineholm anordnas ett Hackathon på höstlovet den 30-31/10. Kholmhack100 är ett
samarbete mellan Innovationsnoderna i Sörmland och arrangeras av KATEC, Katrineholms
Entreprenörscentrum AB på uppdrag av Regionförbundet Sörmland och Katrineholms Kommun
och med finansiering och sponsring från Tillväxtverket, Katrineholms Kommun, Sörmlands
Sparbank, Byggvarulistan AB, Wehunt AB och HC Business Software AB.
Läs mer om eventet: http://kholmhack100.dinidekfv.se och på Facebook #kholmhack100
Har du frågor? Maila till hack@katec.se eller ring Marie Gillstam på 070-5955716.
Med vänlig hälsning Marie Gillstam
Innovationsnoden KFV/Katec
www.katec.se

Äääääntligen byggstart av gymnasiet på Bråvalla
Den 11 oktober skrev Norrköpings kommun och NCC på byggavtalet kring Bråvalla gymnasium
och vuxenutbildning. Det innebär att bygget nu kan komma igång och att det blir NCC som ska
bygga nya skolan. Allt ska vara klart senast i slutet av maj 2019 så att skolan kan starta i helt nya
lokaler höstterminen 2019.

Elever som läser Svenska som andraspråk 3
Måndag 6 november (v 45) kommer eleverna i Na 15, Te 15A, Te15B + IND 3 som läser SVA 3
skriva en utprövning i kursen. (Utprövningen är ett samarbete med Uppsala Universitet).
Eleverna tar med dator till aulan. Utprövningen börjar kl 12 och pågår ca 240 minuter.
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Vill du vara med i Tekniska verkens Innovation Camp 2017?
Innovation Camp är en 21 timmars-utmaning för alla elever som går på gymnasiet i
Östergötland. Tekniska verken Innovation Camp är ett samverkansprojekt mellan skola och
näringsliv. Arrangörer är Ung Företagsamhet i samarbete med Tekniska verken i Linköping.
Genom Innovation Camp får eleverna kombinera sina kunskaper och erfarenheter på ett
spännande sätt för att lösa ett problem på kort tid. Under Innovation Camp får eleverna öva
sina kunskaper inom bland annat kreativitet, initiativförmåga och samarbete i grupp. Eleverna
kommer att få arbeta med ett lösa ett verkligt case som presenteras av Tekniska verken.
Utmaningen är att tillsammans komma på en lösning som sedan skall presentera både skriftligt
och muntligt inför en jury. Det är begränsat antal platser och dina elever kan ansökaredan idag
via denna snabblänk: https://goo.gl/Kfgw5n
Datum: från klockan 14.30 torsdagen den 9 november till klockan 12.00 fredagen den 10
november
Plats: Tekniska verkens huvudkontor, Brogatan 1 i Linköping
För vem: För alla som går på gymnasiet i Östergötland. Ansök här
Frågor: Kontakta Emma Dahlin tele: 013 470 38 82 Epost: emma.dahlin@ungforetagsamhet.se
Läs mer om Tekniska Verken Innovation Camp: https://www.tekniskaverken.se/innovationcamp

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 4:06 (i delen av F-huset)
 tisdagar:
Mattecentrum Hagagymnasiet 17.00 - 19.00
 onsdagar: Mattecentrum Eber G-huset 17.00 - 19.00
 torsdagar: Ebertimmen 14.00 - 15.00 sal 4:06 samt E8
 www.mattecoach.se (chatta och få hjälp på nätet) måndag - torsdag 17.00 - 20.00
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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

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. 

Rättelse: SACO-mässan 29 november
Det har stått fel datum i tidigare Infoblad. Elever i år 3 har möjlighet att åka till SACO
studentmässa den 29 november i Älvsjö/Stockholm. Fundera redan nu om du som går i 3:an ska
åka med. Läs gärna mer på www.saco.se/saco-studentmassor. Mer information om bussresa
och kostnad kommer i senare Infoblad.

” Livet är som en påse – det blir tomt och innehållslöst
om man inte fyller det med något”
[
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