v 22

VECKA 22 28 MAJ – 3 JUNI
V 22

Monologredovisningsvecka ES16a teater, ord lektioner + eft skoltid
Föreställningsvecka Musikal

Må 28/5

KP MAT1a. MAT1b, muntligt
13.00-15.00 Schemabryt ES17b, bildelever

Ti 29/5

KP MAT1a, MAT1b, muntlig
08.10-09.30 KP moderna språk steg 4, muntlig del. Ämnets egna timmar

On 30/5
To 31/5

08.30-12.00 Brandutbildning HT3, HT16

KP moderna språk steg 4, muntlig del. Ämnets egna timmar
14.00-17.00 Omprov SO-ämnen

VECKA 23 4 JUNI – 10 JUNI
Må 4/6

EKO-turen SA17c, halva HT3

Ti 5/6

EKO-turen, SA16c, halva HT3

On 6/6

Sveriges nationaldag

Fr 8/6

10.00-10.30 Mösspåtagning

ÖVRIGT
Mjölnaren och
Kvarnen

Fr 8/6 är terminens sista öppetdag för restaurangerna Mjölnaren
och Kvarnen.

Elevnycklar

Du som kvitterat ut hissnyckel av vaktmästaren under läsåret – viktigt att
den återlämnas före avslutningen.
Elever år 3 dans, skåpsnycklar till Dansstudion återlämnas till vaktmästaren
senast 11/6.

Pride-parad

Lördag 26/5 går årets Pride-parad av stapeln, och det skulle vara jättekul
om skolan är väl representerad av elever och personal i paraden, gärna
iklädda skolans färg. Paraden börjar vid Arbis och tar sig genom stan med
slutmål Vasaparken. Se mer info här;
www.eastpride.se/program/prideparaden

Sommarlovsbiljett

Information om sommarlovsbiljett för kollektivtrafiken för elever som
slutar åk1&2 samt Prova på-kort för studenter bifogas.

Busskort inför nästa
läsår

Elever år 1 och 2 som under läsåret erhållit busskort av skolan ska spara
kortet till nästa läsår. Kortet kommer att laddas om för en ny läsårsperiod
inför skolstarten. Du som flyttar och då inte har minst 6 km till skolan ska
återlämna busskortet omgående.
Var rädd om kortet under lovet! Lämna kortet hemma när du åker på
semester.

Upphittade/kvarglömda saker

Har du tappat/glömt saker i skolan så kan du fråga på vaktmästeriet eller
kansliet. Många inlämnade saker blir aldrig avhämtade.

Debatt och bokbord
ungdomsförbund

Den 12/6 har elevrådet bjudit in politiska ungdomsförbund för debatt och
bokbord i Aulan. De ungdomsförbund vars moderparti har representation
i Kommunfullmäktige har bjudits in.
Insläpp i Aulan 09:30. Debatten startar 09:40 och riktas främst till år
3/förstagångsväljare. Vid mån av plats är det möjligt för andra elever att
delta.
Efter debatten har ungdomsförbunden bokbord i Aulan. Alla elever är
välkomna att besöka ungdomsförbunden på rast/lunchrast. Mentorer i åk
tre röstar tillsammans med eleverna fram fyra teman som eleverna önskar
ska debatteras. Mentorerna för respektive trea mejlar framröstade teman
till Hugo Hassler senast fredagen den 1/6 15:00.
För de elever som besöker debatten är det viktigt att komma i tid, att inte
komma och gå under debatten och främja ordning så att alla partier
möjliggörs berätta om sina ståndpunkter.
Det är viktigt att vi respekterar varandras åsikter.
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Sommarlovsbiljett för kollektivtrafiken
Elever som slutar år 1 och 2 i gymnasieskolan får i år resa kostnadsfritt i kollektivtrafiken
under sommarlovet.
Sommarlovsbiljetten kommer att laddas på Östgötatrafikens resekort och skickas hem till
eleverna. Biljetten gäller i hela länet mellan 13 juni – 21 augusti.
Elever som tar studenten kommer att få ett två veckors Prova på-kort hemskickat.
Hur och var gäller biljetten?
Sommarlovsbiljetten gäller för all buss-, spårvagns- och tågtrafik samt anropsstyrd trafik,
skärgårdstrafik och närtrafik i hela länet. Biljetten gäller inte för färdtjänstresor.
För vilka elever gäller erbjudandet?
Erbjudandet gäller för elever som är inskrivna i såväl kommunala skolor, friskolor och
särskolor.
Vad händer om eleven tappar bort kortet?
Eleven kontaktar Östgötatrafikens kundcenter och betalar 100 kronor i självrisk för att få
ett nytt kort. Eleven måste antingen kunna legitimera sig eller ha med sig sin målsman.

