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OBS! Sista dag för anmälan till terminens sista prövning är 4 april

Glöm inte bort att anmäla dig till terminens sista prövning (i april/maj). Sista anmälningsdag är 4
april. För dig som går år 3 och har F i en kurs är detta extra viktigt att komma ihåg.
Eftersom det snart är påsklov är det fiffigt att lämna in din anmälan till receptionen i F-huset
redan idag (torsdag 29/3). Annars får du skanna in din anmälan och bifoga den i ett mejl. Du
hittar anmälan på Ebers hemsida (under fliken Elevstöd > Prövning). Eller här:
https://goo.gl/hcU65K Skicka din anmälan till ebersteinska@norrkoping.se. Senast 4 april.

Du som är pollenallergiker
Skolsköterskorna påminner dig som är pollenallergiker att det är dags att börja använda din
antihistamin om ni har allergi mot tidig pollen, te x hassel och björk. Övriga pollenallergiker bör
se över om ni har medicin hemma och att den inte är för gammal.
Skolsköterskorna

Påskäggsjakt torsdag 29/3
Elevrådet hälsar att det nu placeras ut påskägg runt om på skolan. Idag, torsdag 29/3, kommer
det att finnas ett påskägg gömt på varje våning i F-huset och ett ägg på varje våning i H-huset. I
E-huset finns det två ägg och i G-huset finns ett ägg gömt. Det kan dessutom finnas påskägg hos
lärare… Bara att börja leta 
Elevrådet

Försvarsmaktens tekniska skola
Ungdomar mellan 15-20 år som är intresserade av att testa på försvarsmaktens tekniska skola
kan göra det i Halmstad mellan den 17- 21 Juni. Du får chansen att testa på exercis, se
stridsfordon, flygplan samt flyga flygsimulator. Om ni tycker detta är spännande och vill läsa
mer, se bilaga.

Ny kuratororganisation
Från och med 1 april har våra kuratorer följande ansvarsområden:
•
•
•
•
•

Eva Lindh: EE och IN
Kerstin Jagesten: FT och FT sär
Daniel Jernberg: VO och IM
Maria Comey: TE och EK
Göran Nilsson: BA, VF och NA

Cia A Lundvall, Norrköping 28 mars 2018
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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Elever på BA, VF, EE, IN, FT: I väntan på en ny SYV…

Elever som hade Filippa Jansson som studie- och yrkesvägledare får i väntan på att en ny SYV
anställs vända sig till våra andra SYV:are.
 Elever på BA och VF kontaktar Rickard Wigren, som sitter i F-huset.
 Elever på EE, IN och FT kontaktar Anna Lindell, som sitter i F-huset.
Du hittar deras telefonnummer och mejladresser på vår hemsida.

År 3: Student 2018
Elevrådet hälsar att alla studenter på Eber – oavsett program – kan gå med i Ebers student-fbgrupp. Då kan man vara med i en poängjakt under studentveckan. Fb-gruppen heter ”Event
Eber studentjakt 2018”. Där får du mer info. Man kan även bjuda in klasskamrater till Fbgruppen. Anmälningarna börjar snart, hälsar Elevrådet.
Du som ska ta studenten nu i vår kan läsa mer om Utspringet på Ebers hemsida, under fliken
”Elevsidor” > ”Student 2018. Om klassen tänker åka ”flak”, måste en särskild anmälan lämnas
in till Polisen. Fyll i anmälningsblanketten som bifogas i Infobladet (den kan också hämtas på
Ebers hemsida). Ta med den till ”Kung i baren-informationen”, som äger rum i skolans aula den
25 maj kl 13-14. Då kan klassen lämna blanketten direkt till Polisen, som är här och föreläser.

” You are the driver of your own life.
Don’t let anyone else steal your seat.”

Vi önskar alla
GLAD PÅSK!
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