v 10
VECKA 10

4 MARS -10 MARS

V 10

HT18 APL, läser språk onsdag och torsdag

To 7/3

09:00-12:00

Besök Rekrytering av sommarvikarier till vård och omsorg

14:00

Utbildningsmässa, gäller elever år 2 insläpp kl 14.00
Obligatorisk närvaro gäller under mässan.

VECKA 11
To 14/3

11 MARS -17 MARS

15:00-17:00 Omprov beteendevetenskapliga ämnen
15:00-17:00 Uppsamlingsprov svenska och engelska

Trapphallen

Campus
Täppan, Bredgatan 34

ÖVRIGT
Elevrådet
informerar,
utlämning av
studentmössor

Torsdag 7 mars påbörjas mössutdelning. Var elevrådsrummet på GD timmen
kl 14:00-15:00, medtag din legitimation och om du ska hämta ut en kompis
mössa ska du ha med den personens legitimation. Om det inte fungerar den
veckan eller tiden så får du kontakta elevrådet för en annan tid.

Deltagare till
Bakprogram !

Den 11/3 kommer vi i Film- och tv-produktion 2 klockan 13 och framåt att
spela in ett bakprogram (Tänk typ Hela Sverige Bakar) Till detta söker vi
7 frivilliga deltagare som kan tänka sig att agera deltagare alternativt jury denna
eftermiddag!
Därtill kommer vi också att behöva filma ett par ”bakom”-scener där deltagarna
presenteras.
Hör av er till saga.eriksson@elev.norrkoping.se om ni har minsta intresse!

Inför student
2019

Följande datum och tider är nu bestämda.
5 juni mösspåtagning kl 10:00
14 juni avslutning i St:Olai kyrka kl 09:30
Utspring kl 14:30
Mer information kommer komma under våren.
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Utbildningsmässa
Torsdag 7 mars kl 12.30-16.00
Campus Norrköping, Bredgatan 34, Täppan
Kom och träffa:
Universitet/Högskolor
• Karlstad Universitet
• Blekinge Tekniska
Högskola
• Jönköpings Universitet
• Handelshögskolan i
Stockholm
• Lunds Universitet
• Luleå Universitet
• Campus Västervik
• Campus Hultsfred
• Campus Vimmerby
• KTH
• Försvarshögskolan
Yrkeshögskolor
• TUC
• GTV
• MÖLK
• Nyströmska skolan YH
• YH Logistikprogrammet

• Lernia
• East Sweden Business
School
• Plushögskolan
• Vägledningscentrum i
Norrköping/Vuxenutbildning
Folkhögskolor
• Marieborg folkhögskola
• Liljeholmens folkhögskola
• Valla folkhögskola
• Gamleby folkhögskola
Branscher
• Siemens
• LO-facket
• Arbetsförmedlingen
• Polisen Norrköping
• Försvarsmakten

Yrken
• Socionom
• Specialpedagoger
• Förskollärare
• Civilingenjör
• Röntgensjuksköterska
Utlandsstudier
• Blueberry
• Kilroy
• EduPlanet
Arrangörer
• Studievägledarna i
Norrköping
• LIU

Öppet hus LiU våren 2019
Norrköping, 7 mars
Täppan, campus Norrköping
Mässtorg
kl. 12.30-16.00 i Täppan
På mässtorget träffar du studenter från olika program inom alla våra ämnesområden.
Ställ dina frågor om hur det är på utbildningen du är intresserad av, vad man blir sen
och vad man egentligen gör om dagarna som student. I flera av montrarna kan du se
eller själv prova på olika saker som används under våra utbildningar. På plats finns
också våra studievägledare som hjälper dig med frågor om ansökningsprocessen,
behörighet, examen eller tips om hur du väljer rätt utbildning för dig.
Rundvandring
kl. 13, 14 och 15 med utgångspunkt från Täppan.
Är du nyfiken på hur studiemiljöerna ser ut, var dina klassrum kommer ligga och var
du och dina nya vänner kanske kommer hänga och fika? Följ med två av våra
studenter som visar dig runt på vårt fantastiskt vackra campus.
Seminarieprogram
kl 12.30-16.00 i Täppan
Ingen vet bättre hur det faktiskt är att plugga på LiU än våra studenter. På våra
seminarier berättar de om studieupplevelsen från sitt perspektiv.
•
•

•

Roligt studentliv och en säker framtid.
Hör våra studenter berätta om sina erfarenheter i en studentpanel.
Med universitetet ut i världen.
Ta chansen att träffa Staffan, en student som har berikat sin utbildning med utbyten i
Spanien.
Designa din egen utbildning.
Lyssna på Ebba, som har valt att skräddarsy sin utbildning med fristående kurser.

