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Skolans finaste stipendium

Ebers kanske finaste stipendium delas varje år ut till den elev som gjort något extra för
sina klasskamrater och sin skola. Varje klass 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. Motiveringen behöver
absolut inte vara välformulerad. Det viktiga är innehållet. Vem som får årets
kamratstipendium offentliggörs sedan i kyrkan på skolavslutningen den 16 juni. Sista
dag för nominering är 26 maj. Klassen skickar in sin nominering till Cia A Lundvall,
cia.axelssonlundvall@norrkoping.se.

Skolkonferens 11 maj

Personal- och elevrepresentanter hälsas välkommen till en halvdag den 11/5 kl 8.3013.00 och platsen är i Second Chance School på St Persgatan 21. Ni bjuds på fika och
lunch.
Skolkonferens är ett organ för beslut i vissa frågor som är av stor betydelse för
eleverna samt för informationsutbyte, samråd och gemensamma diskussioner mellan
skolledning, personal och elever.

Här kan du få mattestöd hela 6,5 timmar i veckan

På skolan (och på Haga) har du möjlighet att få mycket hjälp med matten. Börja plugga
redan nu inför nationella provet i matte. Alla elever är varmt välkomna!

Räknestöd på Eber:
Mattecentrum:
Mattecentrum:
IS-tid:

måndagar 15.30 - 17.00 i sal 3049
tisdagar 17.00 - 19.00 på Hagagymnasiet
onsdagar 17.00 - 19.00 hos oss i G-huset
torsdagar 14.00 - 15.00 i sal 3051 och i E-huset

Mattecoach på nätet: måndag - torsdag 17.00 - 20.00 https://www.mattecoach.se och
du kan även kontakta Ahead mattecoachning
http://www.aheadcoachning.se/ för en egen mattecoach!
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Student 2017

Det närmar sig studenten för 307 av skolans elever! Här kommer lite tider som är bra
att ha koll på. Lägg in i er Google Kalender.
Mösspåtagningen
Äger rum den 9 juni kl 9.00 i skolans aula. Studentsången tränas in, därefter mössa på.
Mingel med cider och snacks i aulan.
Tider för stipendieutdelning
15 juni kl 10.00
FP, IN, EE, BA, VF, samt gymnasiesärskolan
15 juni kl 13.00
TE, NA och VO
Skolavslutning 16 juni i kyrkan
Vår avslutning i kyrkan startar klockan 10.45 och avslutas 11.25, därefter samlas vi direkt
utanför kyrkan för en gemensam marsch – under pompa och ståt - upp till skolan.
Studentlunchen
Skolan anordnar en festmåltid för studenterna. Ett gott minne 
 Kl 12.00 i skolans matsal: BA, EE, FT, IN, VF, Gymnasiesärskolan
 Kl 12.45 i F-huset: TE, NA, VO
Samling före själva Utspringet
Traditionsenligt samlas studenterna i aulan för att gemensamt tåga ner mot Strömmen.
 Kl 12.45 för BA, EE, FT, IN, VF, Gymnasiesärskolan
 Kl 14.15 för TE, NA, VO (ev samling i F-huset istället för aulan)
Utspringet
Utspring sker bakom F-huset ner mot strömmen under dessa tider;

Kl 13.00 BA, EE, FT, IN, VF, Gymnasiesärskolan

Kl 14.30 TE, NA, VO
Vi väntar fortfarande på besked om kortegevägen för alla flak, som ska åka genom city.
Återkommer i kommande Infoblad.
Fotoschema Ebersteinska
Fotograferingen organiseras av Elevkåren. Mer info kommer i kommande Infoblad.
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TE14A och TE14B håller ”mässa” för TE15

Den 18 maj kl 13.00 anordnar våra TE-elever i år 3 en liten mässa för våra TE-elever i år
2. Här presenterar eleverna vad de gjort i sina kurser under året. Många kommer att
visa sina gymnasiearbeten. Riktigt spännande projekt! Ett bra tillfälle för våra tvåor att
få lite inspiration inför nästa läsår.

Kursansvariga lärare kontaktar biblioteket

Biblioteket uppmanar alla kursansvariga lärare som lånat ut läromedel via bibliotekets
utlåningssystem att boka tider för återlämning av dessa. Kontakta Annika Hedmark
eller Agneta Blomgren så kommer vi till klassrummet och gör återlämning på
lektionstid.
Hälsningar Annika och Agneta

Skolmåltidspersonalen saknar sina lunchgäster

Allt färre elever tycks äta i vår matsal i city och vår skolmåltidspersonal saknar sina
lunchgäster. Dagens soppa kommer att utgå under resten av terminen men
återkommer i höst igen. Men det finns andra goda alternativ. Att äta en stadig lunch
gör en både piggare och mer snabbtänkt. 

”Bland det bästa med att säga sanningen
är att man inte behöver komma ihåg vad
man har sagt”
O K Ä N D
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