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EBERSTEINSKA GYMNASIET

NR 32 ON 9/5 LÅ 17/18

År 3: Dags att nominera 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.
Motiveringen behöver absolut inte vara välformulerad. Det viktiga är innehållet men skriv hela
meningar (inte i punktform). Vem som får årets kamratstipendium offentliggörs sedan i kyrkan
på skolavslutningen den 15 juni. Sista dag för nominering är 25 maj. Klassen skickar in sin
nominering till Cia A Lundvall, cia.axelssonlundvall@norrkoping.se, som lämnar alla
nomineringar vidare till urvalsgruppen.

År 3: Viktig information om Studenten 2018

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. 
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. Om klassen tänker åka ”flak”, måste en särskild anmälan lämnas
in till Polisen. Fyll i anmälningsblanketten och läs viktig information. Gå in via denna länk (eller
hämta på Ebers hemsida): https://goo.gl/tTAeua. Ta med blanketten till ”Kung i bareninformationen” (schemabrytande), 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. De kan också svara på
frågor kring flakåkningen.

Biblioteket stängt 7-11 maj
Vår bibliotekarie Agneta Blomgren är ledig några dagar och då har skolans bibliotek stängt.

Cia A Lundvall, Norrköping 9 maj 2018
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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Skolsköterskorna borta 14 maj

Skolsköterskor är borta på Länsskolsköterskedag måndag den 14 maj. Vid akuta ärenden
hänvisas till akuten på Vrinnevisjukhuset och vid mindre akuta ärenden hänvisas till elevens
vårdcentral eller sjukvårdsrådgivningen 1177.

År 1, 2: Sommarskola v 25 och 26
Sommarlovsskolan 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. I dagsläget vet vi att sommarskolan
kommer att ske på Kristinaskolan (Kungsgårdsgymnasiet) men vi har ännu inte fått exakta tider
eller dagar. Meddela din lärare om du vill gå sommarskola. Anmälningsblankett kommer i nästa
Infoblad.

År 2: Elevrådet efterlyser klassrepresentanter till nästa års student
Elevrådet efterlyser klassrepresentanter till 2019 års student. Det behövs kontaktpersoner som
kan hjälpa till att sprida viktig information till övriga studenter. Mejla Sarah Lager, VO16, om du
är intresserad: sarah.lager@elev.norrkoping.se

År 1,2,3: Prövning i Matematik

Prövningen i matematik består av två delar. De som klarat första delprövningen, skriver del 2 i
samband med de nationella proven i Matematik. Se datum nedan.
Medtag id-handling, penna, sudd, linjal och räknare (med fräscha batterier) till prövningen. Du
måste meddela dina lärare om du har andra lektioner under din provtid.
De elever som inte klarade del 1 den 3/5 behöver repetera mer och kommer inte att få skriva
del 2. De är välkomna att anmäla sig igen till nästa prövningstillfälle under höstterminen.





Tisdag 15/5
Onsdag 16/5
Torsdag 17/5
Fredag 18/5

09.00 – 14.00
09.00 – 14.30
09.00 – 14.15
09.00 – 14.00

Ma3c
Ma4
Ma1a,b,c
Ma2a,b,c

All information om din prövning kommer att skickas till dig via din skolmail. Om du vill ha hjälp
inför prövningen är du välkommen till sal 4:06 både måndagar 15.30-17.00 och torsdagar 14.0015.00. Du är också välkommen till Mattecentrum i G-huset onsdagar kl 17.00-19.00.
Lycka till önskar mattelärarna!

Cia A Lundvall, Norrköping 9 maj 2018
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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År 1, 2: Trevlig nyhet inför sommaren - sommarlovsbiljett
Riksdagen fattade den 12 december beslut om att regeringen skall ge ett statligt stöd på 350
miljoner på år (2018 - 2020) för att finansiera avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under
sommarlovet.




Sommarlovsbiljetten riktar sig mot elever som går ut sexan fram till elever som skall gå
ut tvåan i gymnasiet (årskurs 6 till årskurs två i gymnasiet).
Sommarlovsbiljetten är ett länskort med giltighetstid på 11 veckor från den 13 jun till 21
aug.
Produkten gäller för all linjelagd trafik (buss, tåg samt anropsstyrd skärgårdstrafik) samt
närtrafiken (Färdtjänst ingår ej).

Gå med i vårt ”IKT för elever-classroom”

Ibland får vi lite tips och trix gällande program, appar och funktioner i Google. Allt fiffigt lägger vi
in i ett IKT för elever-Classroom, som du kan gå med i. Du som t ex har 150 flikar uppe, för att du
inte vill glömma bort en viktig webbsida eller snabbt vill komma åt vissa sidor – visste du att du
kan ladda ner ett tillägg som heter ”OneTab”? OneTab gör att alla flikar samlas som länkar på en
och samma flik. Superfiffigt. Och du sparar massor av arbetsminne på datorn. Gå med i vårt
Classroom och läs mer: a82o5j5

” Stirra dig inte blind på en stängd dörr.
Det kan finnas en öppen bredvid.”
[

N A L L E

P U H

]
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