v 17

VECKA 17 23 APRIL – 29 APRIL
V 17

HT3 APL

Må 23/4

Terminsuppspel, schemabryt ES16/17c

Ti-lö

HU15 är på studieresa till Rom

On 25/4

08.00-09.30 KP En5 del C

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 – se nedan

Fr 27/4

08.00-09.50 KP En6 del C

VECKA 18 30 APRIL – 6 MAJ
Må 30/4

Lov klämdag

Ti 1/5

Helgdag

On 2/5
To 3/5
Fr 4/5

08.00-11.00 KP En6 del B

Prövning för anmälda elever
08.00-11.00 KP En5 del B

ÖVRIGT
Gymnasiebalen

Anmälan till gymnasiebalen är nu öppen fram till 4 maj kl. 23.59
Anmälan sker på www.gymnasiebalen.se. Se även bilaga.

Drop in

On 25/4 kl 16.30 – 18.15 har vi Drop In för niorna under omvalsperioden.

Vårhälsning

To 26/4 kl 10.00 firar vi vårens ankomst med vårsånger, vårtal av elev,
skolans storband + lite till i Linghallen.

Inför avslutningen

Info till årets studenter bifogas.

Dags att söka till
vuxenutbildningen Komvux

Du söker till vuxenutbildningen i din hemkommun.
Vuxenutbildningen vänder sig till dig som vill läsa klart din
gymnasieexamen eller läsa kurser som krävs för särskild behörighet till
högre studier. www.open24.norrkoping.se/vux/vux/Vux/Start
gå vidare till Kursutbud. Du kan välja klassrumsundervisning dag- eller
kvällstid, flexibel undervisning i studieverkstad eller distansstudier.
Ansökan till vuxenutbildningen i Norrköping är öppen 15 april – 15 maj
www.open24.norrkoping.se/vux/vux/Vux/Login
Antagningsbesked skickas ut per mail 30 juni. Viktigt att du har angett
korrekt mailadress i din ansökan. Du följer instruktionerna i
antagningsmailet så att du inte mister din plats.
Distansstudier går att söka och påbörja fortlöpande men kräver samtal
med studievägledare på Ungdomskontoret, Kungsgatan 14.
Distanssamtalet måste genomföras senast en månad efter att ansökan är
registrerad. Om inget samtal sker inom angiven tid tas ansökan bort. Se

www.norrkoping.se/ung/fordigsomarunginorrkoping/soksommarjobbochpraktik/ungdomskontoret.4.3ef6b1d158f1bd46e115507.html

för öppettider.
Senast 20 juni måste du ha scannat och lagt in ditt examensbevis/
studiebevis på din ansökan/konto. Foto av examensbevis/studiebevis
accepteras om det är av god kvalitet och hela dokumentet syns. Studie och
yrkesvägledaren på Ungdomskontoret, Kungsgatan 14, kan hjälpa dig med
scanningen. Se öppettider på länken ovan.
Vuxenutbildningen i Finspångs kommun
www.finspang.se/Utbildning/Vuxenutbildningen
Vuxenutbildningen i Söderköpings kommun
www.soderkoping.se/nystromska-gymnasiet/vuxenutbildning/vuxenutbildning
Valdemarsviks kommun
www.valdemarsvik.se/sv/Publik/Barn--Utbildning/Vuxenutbildningen
Välkommen att boka tid hos din studievägledare.
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Bilaga 1
Student 2018

Till årets studenter!
Fr 18/5
To 24/5
Fr 8/6

Gymnasiebal
Särskolans gymnasiebal
Mösspåtagning

Vad händer avslutningsdagen?
Fredag 15 juni
Avslutning S:t Olai kyrka
09.00
Gemensam marsch till skolan
10.00
11.00-14.00 Betygsutdelning, studentlunch, elevfotografering
14.10
Samling i aulan
14.30
Utspringet startar

