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NR 12 ON 8/2 LÅ 16/17

Sommarjobb inom Norrköpings kommun – infoträff 9/2

Informationen vänder sig till dig som går första eller andra året på gymnasiet och vill
jobba inom Norrköpings kommun. Du får information om Stadium Sportscamp, Ung
Drive och jobb inom vård och omsorg
Informationsträff:
Salong:
Ansökningstid:
Mera info:

Torsdag den 9 Februari kl 17.00. Plats. Cnema Kungsgatan 56,
Huvudrollen
1-28 februari
http://norrkoping.feriebanken.se

Viktiga datum – IV-valskurs och annat gymnasieprogram

Elever som går i år 1 och 2 ska söka IV-valskurs inför år 2 respektive 3. Sista dag att
söka IV-valskurs är 13/2. Du söker via Dexter. Läs vilka kurser som erbjuds i den
kurskatalog, som ligger på hemsidan (sökord: iv-valskatalogen 2017-2018). Observera!
Om du inte väljer någon kurs alls, placeras du där det finns lediga platser. Se därför till
att göra förstahandsval, andrahandsval och tredjehandsval.
Du som vill byta gymnasieprogram till hösten 2017 måste ansöka om detta senast
15/2. Du söker om på www.gymnasiestudera.se

Anmälan till vårens högskoleprov

Anmälan till vårens högskoleprov lördag den 1 april 2017 görs på webben. Sista
anmälningsdag är den 15/2. Anmälningsavgiften är 450 kronor och betalningen måste
vara genomförd senast sista anmälningsdag. Sista anmälningsdag fungerar endast
kortbetalning med VISA eller Mastercard. Mera information/anmälan görs på:
studera.nu
Studie- och yrkesvägledarna

Cia A Lundvall, Norrköping 1 februari 2017
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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Lovskola på Sportlovet

Alla elever på Eber (alla program och IM) är välkomna till lovskola under Sportlovet,
måndag 20/2 och 21/2.
Plats: G-huset (”dataämnen” förflyttas ev till F-huset. Eleverna kommer först till G-huset)
Eleverna ska anmäla sig till lovskolan via sin mentor. Sista dag för anmälan till mentor är 15/2.
Mentor meddelar Cia per mejl vilka elever som kommer.
Följande ämnen kan man få stöd och stöttning i:
• Svenska/Svenska som andraspråk (Gunilla Persson)
• Matematik (Jonny Mattsson, Raad Harbman, Drazen Dijak)
• Naturkunskap (Jonny Mattsson)
• Fysik (Raad Harbman)
• Programmering, webbutveckling, datorteknik, gymnasiearbete TE (Bengt Uddbom)
• Engelska (Drazen Dijak)
• Allmänt stöd (Robin Fornas, IM)

Påminnelse: E-postkrav från biblioteket

Nu börjar biblioteket åter att skicka förseningspåminnelser/krav via e-post. Efter ett
längre uppehåll då vi förmedlat kravbreven med hjälp av mentorerna är det nu dags att
använda e-posten och därför är det nu nödvändigt att kolla sin mailbox varje dag. Den
e-postadress vi använder i skolan är förnamn.efternamn@elev.norrkoping.se
Efter att e-postkravet skickats går det drygt en vecka innan kravet förvandlas till en
räkning och låntagaren spärras för flera boklån. När en bok blivit försenad ska den
antingen återlämnas direkt eller lånas om.
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Påminnelse: Dags att tänka på eventuell prövning

Du som fått F i en kurs har möjlighet att pröva i kursen för att nå ett godkänt betyg. Den 5 april
är sista anmälningsdag för prövning. För att få pröva i en eller flera kurser måste du närvara vid
registreringen som äger rum den 20 april. Prövningsansvarig lärare kan mejla ut viktig
information till dig som prövar. Läs därför din gmail ofta. Din gmail är densamma som ditt som
GSE-konto (fornamn.efternamn@elev.norrkoping.se).
För att anmäla dig till prövning gör du så här:
• Du kan ladda ner en prövningsblankett från skolans hemsida. Skriv in
”prövningsblankett” i sökfältet, så hittar du blanketten direkt.
• Du kan också hämta en prövningsblankett i receptionen, i A-huset.
• Lämna in din prövningsblankett i receptionen, i A-huset.
Har du frågor kring prövningen? Prata med din mentor eller kontakta Cia A Lundwall, tel
0725-99 13 30, cia.axelssonlundvall@norrkoping.se.

”Den första människan som slängde iväg
en förolämpning istället för en sten
var grundaren av civilisationen.”
S I G M U N D

F R E U D

( 1 8 5 6 - 1 9 3 9 )
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