v 16

VECKA 16 16 APRIL – 22 APRIL
v 16
Ti 17/4

HT3 APL
08.00-10.10 KP Sv1 del B. (till 11:10 för SvA)

On 18/4
To 19/4

ES15a, teater, studieresa Stockholm
08.00-11.10 KP Sv1 del C

VECKA 17 23 APRIL – 29 APRIL
v 17

HT3 APL

Må 23/4

Terminsuppspel, schemabryt ES16/17c

On 25/4

08.00-09.30 KP En5 del C
16.30-18.00 Drop In för niorna under omvalsperioden

To 26/4

08.00-09.00 Schemabryt elever ur ES15/16/17c
09.00-13.00 Schemabryt samtliga elever ur ES15/16/17c
10.00-10.50 Vårhälsning Linghallen

Fr 27/4

08.00-09.50 KP En6 del C

ÖVRIGT
Lernia informerar

Lernia kommer och informerar i trapphallen ti 16/4 kl 09.15-10.15.

150-årsjubileum

Läs del 3 av Läroverksminnen. Se bilaga.

Framtidsstipendium

Information om Östsvenska Handelskammarens Framtidsstipendie
bifogas.

Presenterar

Slutar du gymnasiet och vet inte vad du ska göra? Jobb,
studier eller något helt annat? Är du redo för ditt arbetsliv?
Lernia bemanning och rekrytering i Östergötland kommer att
finnas på plats i De Geer gymnasiet den 17/4 kl.09:15 för att
svara på dina frågor! Vi kommer b.la att informera om:
 Vilka olika möjligheter och val som väntar efter studenten (studier,
jobb osv.)
 Ge tips från våra rekryterare vad det är som gör att just ditt CV syns
i högen
 Hur vi kan hjälpa dem som vill till sommarjobb och om man önskar
fortsatt jobb i höst? Vi har flera möjligheter till jobb!
 Mässor som ni gratis kan besöka i maj och som riktar sig mot
gymnasieelever och valen ni står inför!

Kom och träffa oss så hjälper vi dig vidare.

Tillsammans formar vi framtiden!

Huvudbyggnaden Högre Allmänt Läroverk 150 år
Läroverksminnen del 3

Tanta
De läroverk som öppnade under 1800-talet tillhörde en mycket konservativ skolform, där
kvinnor, både lärare och elever, hölls utestängda till en bra bit in på 1900-talet.
Förutom någon enstaka kvinnlig vikarie någon månad i ämnet teckning blev fröken Gertrud
Åhlander den första kvinnliga läraren som höstterminen 1901 anställdes vid läroverket i
Norrköping. Hon fick inte kallas för lärare eller lärarinna; tjänsten var en biträdande
teckningslärartjänst, men hon bokfördes som assistent i teckning med undervisning i ämnet
”Teckning och Välskrifning”. Under några år i början av 1900-talet fick hon sällskap av fru
Gerda Lindhe-Nilsson, som dock titulerades vikarierande lärarinna i teckning. Med tiden kom
Åhlander att bli ”Biträdande Teckningslärarinna”. Ibland förekom begreppet ”Öfningslärare”,
som enbart användes för de manliga ordinarie lärarna i teckning, musik, gymnastik, exercis
och vapenövning. Riksdagen fattade först i mitten av 1900-talet beslut att kvinnliga lärare i
läroämnen fick anställas. Det gjordes under stort motstånd från främst Läroverkslärarnas
Riksförbund och det skulle dröja många år innan någon kvinna anställdes i läroämnen.
I Gertrud Åhlanders tjänst ingick undervisning i de tre lägsta klasserna. 1901 bestod
läroverkskollegiet av ett drygt trettiotal lärare; samtliga män. Gertrud Åhlander tilläts inte
tillhöra kollegiet förrän många år senare och både bland elever som lärare skulle hon komma
att kallas ”Tanta”. På bilden från 1921 med kollegiet samlat syns Gertrud med rektor Ahlberg
på ena sidan och på den andra sidan som andre man, den ordinarie teckningsläraren Carl
Henning Bechfelt. Läsåret 1927/28 blev hennes sista på läroverket. I rektor Engströms
redovisning för läsåret kan man läsa: ”För det nitiska och plikttrogna arbete, som hon
alltsedan h.t. 1901 på denna post nedlagt i läroverkets tjänst, frambäres härmed ett varmt
tack.”
Först 1930 fick de femton första kvinnliga eleverna börja på läroverkets gymnasiedel och en
kvinnlig gymnastiklärare måste då anställas. Längre fram på 30-talet skulle även kvinnliga
ämneslärare anställas på läroverket. Idag är kvinnorna i majoritet på De Geergymnasiet, både
bland lärare och elever.

Välkommen att söka Östsvenska
Handelskammarens Framtidsstipendie för unga!
Vem kan söka?
Du som går på högstadiet eller gymnasiet och som visar stort intresse och fallenhet inom
teknik och IT eller Du som är lärare eller på annat sätt gör pedagogiskt berömvärda insatser
för att öka intresset inom ovan nämnda områden är välkommen att söka stipendiet.
Hur gör jag?
Du söker via blanketten ”Ansökan om stipendium för 2018” som återfinns på
http://ostsvenskahandelskammaren.se/framtidsstipendiet/
En stipendienämnd värderar de inkomna ansökningarna och låter ett antal sökande komma
på intervju.
Nämnden har rätt att konsultera sakkunniga inom berörda organisationer för att få hjälp att
bedöma värdet av inkomna ansökningar. Dessa personer har ingen rösträtt vid valet av
stipendiat.
Därefter tas besluten och stipendierna delas ut under försommaren 2018.
Stipendiaterna tilldelas vanligtvis en summa på 1000-5000 kronor per projekt.
Varför delar vi ut Framtidsstipendier?
Syftet är att uppmuntra, stimulera och att tillvarata individens kreativitet samt att ge
möjlighet till individuell förkovran inom teknik och IT.
Ansökan för våren 2018 skall vara stipendienämnden tillhanda enligt datum angivet på
ansökningsblanketten.
Sökande ombeds ifylla ansökningsblanketten i tillämpliga delar. Dessutom får sökande
gärna bifoga ytterligare information som bedöms vara relevant för att underlätta
stipendienämndens arbete. Exempelvis examensarbete.
Stipendienämndens beslut kan inte överklagas.

Vid frågor kontakta Ulf Andersson:
013239686u@gmail.com

