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År 1, 2: Nytt kring busskort till hösten
För att få busskort måste man ha mer än 6 km mellan folkbokföringsadress och skolan.
Kortet är personligt. Inga andra biljetter eller reskassor får laddas på kortet.
ALLA förlorade kort – stulet eller tappat – kommer att kosta 250 kr att ersätta. Framöver
kommer du inte att slippa kostnaden för ett nytt kort, även om du gör en polisanmälan (något
man slipper idag). Alla fyller i blankett hos Heléne och Linnea i receptionen.
Hälsningar Heléne i receptionen

År 3: Viktig information om Studenten 2018
Till våra flakåkare måste vi tyvärr meddela att Norrköpings kommun inte kunnat lösa problemet
med högspänningsledningar längs med den tänkta kortegevägen. Det innebär att det blir
samma kortegeväg som det varit tidigare år. Er säkerhet är viktigast! På hemsidan – under
”Student 2018” ser du kortegevägen. Cia A Lundwall har varit i kontakt med samtliga flakförare
eller flakvärdar och informerat om förändringarna. De har dessutom fått information om var de
kan parkera fordonen, för att minimera trafikkaos.
Varje avgångsklass har möjlighet att välja sin egen utspringslåt. Botanisera på Spotify (!) och
mejla artist och låtval till Cia A Lundvall på cia.axelssonlundvall@norrkoping.se senast den 8
juni. Spotifylistan skickas sedan till den som är ansvarig ljudtekniker. Den klass som inte valt
egen låt, tilldelas en lämplig låt (Kan bli Kicki Danielsson... )
Börja planera redan nu för utspringet. Ska klassen hålla tal eller sjunga en sång eller kanske ska
någon i klassen läsa upp alla klasskamraters namn, när de ändrar scenen? Gör ert utspring till en
minnesvärd stund. Du kan alltid be om tips eller förslag – fråga din svensklärare, din mentor
eller rektor. Och börja träna på studentsången redan nu, så den sitter i ryggmärgen till den 15
juni. 
Du som ska ta studenten nu i vår kan läsa mer om utspringet på Ebers hemsida, under fliken
”Elevsidor” > ”Student 2018. Tipsa gärna föräldrar, släkt och vänner att de inte parkerar i
direkt anslutning till skolan. Det kan lätt bli trafikkaos 

Var med i en novelltävling
Götabiblioteken bjuder in till novelltävlingen ”Unga berättare”. Varför inte bli novellskrivare nu i
sommar? Du skriver din novell och skickar in den till tävlingen senast den 31 augusti. Läs mer på
www.ungaberättare.se

Cia A Lundvall, Norrköping 6 juni 2018
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År 3: Förlängd nomineringstid till skolans finaste stipendium
Ebers kanske finaste stipendium delas varje år ut till den elev i år 3, som gjort något extra för
sina klasskamrater och sin skola. Varje avgångsklass nominerar en (1) elev. Det behöver inte
vara en elev i den egna klassen. I samband med nomineringen lämnar klassen en kort
motivering till varför en viss elev är värd att få kamratstipendiet. Därefter utser en
urvalsgrupp vilken elev som blir årets Kamratstipendiat. Vem som får årets kamratstipendium
offentliggörs sedan i kyrkan på skolavslutningen den 15 juni. Sista dag för nominering är nu
ändrat till 8 juni. Klassen skickar in sin nominering till Cia A Lundvall,
cia.axelssonlundvall@norrkoping.se.

År 1, 2: Sommarskola v 25 och 26
Sommarlovet närmar sig. Norrköpings kommun erbjuder sommarskola, som är ett bra sätt att ta
i fatt det man missat i en kurs eller om man vill reparera vissa kunskapsluckor. Du som elev har
möjlighet att gå sommarskola under v 25 och 26 (2018-06-18 – 2017-06-27). Tiderna för
sommarskolan 8.30-13.30.
Om du vill gå sommarskola, kontaktar du din undervisande lärare i det ämne du vill läsa. Din
undervisande lärare fyller i vad du behöver jobba med under lovskolan. Därefter ska din
anmälan godkännas av vårdnadshavare, om du är under 18 år. Anmälan ska sedan lämnas till
rektor. Anmälningsblanketten hittar du här: https://goo.gl/VQybhJ

Återlämning av läromedel
Terminen är snart slut och många läroböcker ska återlämnas. I år kommer biblioteket att ändra
på återlämningsrutinerna till viss del, på grund av bristen på utrymme att ha läroböcker stående
i biblioteket. I första hand måste läromedlen avregistreras i samband med
lektionstillfälle/mentorstid, vilket innebär att jag tar med laptopen och vi bestämmer en
tidpunkt. Det är mycket bra om eleverna vid det tillfället tar med sig flera böcker som ska
återlämnas. I andra hand kan läroböcker återlämnas i bibliotekets återlämningslådor, men jag
vädjar då till samtliga lärare att skyndsamt se till att böckerna hämtas från biblioteket. Det finns
inga förvaringsmöjligheter för läromedel i biblioteket! Hoppas att vi gemensamt kan jobba
utifrån den här planen.
Vänliga hälsningar Agneta Blomgren, bibliotekarie

” Mod verkar vara en muskel som växer
med användandet.”
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Hålltider för våra studenter
8/6 Mösspåtagning
kl 9.45

14/6 Stipendieutdelning 1 (yrkesprogram)
kl 10 i aulan

Mösspåtagning i aulan. Efter ett ”test” är det
dags för mössa på. Därefter minglar vi. Det
serveras cider och snacks. Inga läskflaskor
eller burkar tas med in i aulan, eftersom vi
bjuder på dryck efteråt. Självklart råder
alkoholförbud på skolan.
för BA, EE, FT, IN, VF, Gysär

15/6 Skolavslutning och Utspring
Studentfotografering
Enligt schema (BA, EE, FT, IN, VF, Gysär på fm,
NA, TE, VO på em).
Skolavslutning i S:t Olai kyrka
kl 10.45.
Därefter studentmarsch genom staden (ca
11.30). Studentlunch i skolans matsal (från ca
12.00-13.45).
Utspring för BA, EE, FT, IN, VF, Gysär
kl 13.00
Stipendieutdelning 2 (F-huset)
kl 14.00 i aulan
Utspring för NA, TE, VO
kl 14.30

Se fotoschemat: https://goo.gl/a2GK1m
Alla är välkomna till kyrkan. Studentmarschen
är för år 3. Lunchen är får våra studenter.
Yrkeseleverna äter lunch från ca kl 12-12.45,
F-husets studenter från ca 12.45.
Sker nere vid Strömmen, bakom Trozellihuset.
för VO, NA, TE
Sker nere vid Strömmen, bakom Trozellihuset.
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