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Romme 2017

Studiedagen den 21/3 finns möjlighet för alla skolans elever att åka till Romme.
Skolan sponsrar delar av resan. Mer information om priser, anmälan och inbetalning kommer i
nästa Infoblad. Läs mer om Romme på www.rommealpin.se.

Utbildningsmässa den 8 Mars Campus Norrköping

På Utbildningsmässan får du träffa universitetet, högskolor, yrkeshögskolor, vuxenutbildare,
folkhögskolor, Arbetsförmedlingen, yrkesföreträdare, Försvaret m fl. Här kan du också få
information om att jobba utomlands, om att vara au pair etc. En fantastisk möjlighet att planera
sin framtid, helt enkelt.
Mässan äger rum på Täppan Campus Norrköping. Utbildningsmässan är obligatorisk för
elever i årskurs 2 och frivilligt för elever i årskurs 3. Elever går tillsammans med sina
mentorer/undervisande lärare. Eber ska vara där
kl 13.00. Mässan slutar kl 16.00.
Studie- och yrkesvägledarna

Till elever i årskurs 3 (publicerades även i Infoblad nr 9)

LIU (Linköpings universitet) har startat med en ny anmälan för att skugga en student.
Gå in på länken och välj vilken dag och vilket program på universitetet du vill ”skugga”
De tar emot besök från januari till april
• Läs mer eller för att anmäla intresse: https://liu.se/utbildning/kontakt/skugga?l=sv
• Har ni några frågor så kan ni maila till: skugga@liu.se
Studie- och yrkesvägledarna

Teaterföreställning om integration och att hitta hem

Föreställningen Pappas bil har premiär den 10 mars i Linköping sen kommer den att spelas 1921 april och 2-12 maj på Teater Bråddgatan 34 i Norrköping. Målgrupp är årskurs 9 och
gymnasiet och det är kostnadsfritt för alla skolor i Östergötland att boka in sig och se
föreställningen. Se bifogad fil.
I pappas bil får vi möta familjen Popovic och i korthet så handlar den om hur olika generationer
integreras i samhället och hur det är att hitta hem i ett nytt land. Bifogat finns ett infoblad där
ni kan läsa mer om föreställningen. Hör gärna av er om ni har några frågor eller funderingar
eller om ni är intresserade av att göra en bokning. Välkomna!
Frida Pettersson, Ung scen/öst
Östgötateatern, 013- 37 77 77, www.ungscen.se
Cia A Lundvall, Norrköping 25 januari 2017.
Vill du få med något i Infobladet? Mejla cia.axelssonlundvall@norrkoping.se. Deadline är kl 12 onsdagar.
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Lite GSE-tips

GAFE heter numera GSE (Google Suite for Education). Det kommer nya fiffiga appar,
tips och stödverktyg hela tiden. Denna vecka tipsas om två Chrome-tillägg.
• Google mail checker – ett tillägg som visar hur många olästa mejl man har. Ett
bra tips för den som har svårt att komma ihåg att kolla sin skol-Gmail varje dag.
• Self control – ett tillägg som anger vilka sidor som ofta distraherar en. Vill du ha
hjälp att fokusera, aktiverar du tillägget. Testa! Med bättre fokus på studierna
lyckas man bättre i skolan 

Tips hur du kan ladda ner Ebers hemsida i mobilen

På Ebers hemsida hittar du allt från nyheter och viktig skolinformation till
nedladdningsbara dokument och kontaktlista till all personal. Hemsidan är omgjord och
nu även anpassad (responsiv) för mobilen. Den finns inte som app men kan sparas ner
på skärmen om du gör så här:
Om du har Iphone:
Du går in på Ebers hemsida via en webbläsare, t ex Chrome. När du är på Ebers
hemsida (www.ebersteinska.norrkoping.se) klickar du på ikonen längst ner (ser ut som
en liten fyrkant med en pil i som pekar uppåt). Välj ”Lägg till på hemskärmen”. Vips så
har du den på din mobil och ikonen ser ut som en magentafärgad app med Skolans ”e”
i mitten.
Om du har Androidtelefon:
Gå ut på nätet, skriv in Ebers webbadress (www.ebersteinska.norrkoping.se)
Öppna med Chrome. Uppe till höger finns tre prickar. Klicka där och leta reda på
”Lägg till på startskärmen”. Nu ska den ligga på din hemskärm/skrivbord på mobilen.
Magentafärgad ”app” med e-loggan.

”Det är med idéer som med små barn.
Man tycker bäst om sina egna.”
M O A

M A R T I N S S O N
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