Infobladet utkommer varje studievecka – läs det

EBERSTEINSKA GYMNASIET

NR 17 ON 21/3 LÅ 16/17

Kolla ditt Individuella val på Dexter

Nu kan du gå in i Dexter och se vilket individuellt val du har fått. Om du inte kan logga
in i Dexter pga att du saknar kod, kontakta Madeleine Wessén på Kansliet i A-huset.

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.

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.
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

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.

Cia A Lundvall, Norrköping 21 mars 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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Skolavslutningen den 16 juni

Skolavslutningen äger traditionsenligt rum i S.t Olai kyrka. Du som är intresserad av att
spela eller sjunga i kyrkan är varmt välkommen att kontakta Cia A Lundwall på mejlen:
cia.axelssonlundvall@norrkoping.se eller kontakta Elevkårens ordförande: Isabella
Bergström, TE14B: isabella.bergstrom@elev.norrkoping.se

Alla Teknikelever år 2 och 3

Anders Lantz från Berzeliusskolan informerar om ”4:e året” (till gymnasieingenjör
inriktning nätverkskommunikation) i aulan torsdag 6/4 på mentorstiden. Kom till aulan
kl 13.30 för information.

Hjälp till att svara på en enkät

På VO-programmet går en elev, som i kursen Entreprenörskap undersöker kopplingen
mellan skolmaten och prestation. Hjälp gärna till genom att besvara några enkätfrågor.
Snabblänk till undersökningen: https://goo.gl/B7zd5W

Tjejer på Eber

Ni som vill börja löpträna inför Vårruset tillsammans med Stjärnklinikens tjejgrupp kan
läsa mer på: https://www.facebook.com/events/1867369913538071/

”Alla människor är färgade.
Annars skulle man inte se dem.”
L O E S J E
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