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VECKA 3

14 JANUARI- 20 JANUARI

Ti 15/1

09:50-10:50

Elevrådsstyrelsens årsmöte , se mer information under övrigt

Aulan

On 16/1

08:10-10:10

Prov MAT1b

Aulan

VECKA 4

21 JANUARI- 27 JANUARI

Lö 26/1

Flöjtdagen

Aulan

ÖVRIGT
Klassrådsvecka

Protokoll mailas till elevrådet gd_elevrad@grupp.norrkoping.se
och till susanne2.nilsson@norrkoping.se, receptionen

Årsmöte
elevrådet 15/1

Den 15 januari under GD-timmen i aulan är det dags för elevrådsstyrelsens
årsmöte. Det är en möjlighet för alla som är intresserade att få mer information
om och bli en del av elevrådsstyrelsen.
Vi kommer att både rösta fram en styrelse och en ny ordförande. Vi kommer
behöva personer som vill vara med i styrelsen och personer som kan rösta fram
den nya styrelsen. Det kanske är så att du är vår nästa styrelse eller kanske till
och med vår nästa ordförande? Vi kommer börja med att alla får komma in i
Aulan och ta lite fika sedan får de som vill vara med i styrelsen komma fram och
berätta lite om sig själva och varför de vill vara med. Samtidigt får publiken rösta
fram den nya styrelsen. Alla är välkomna att komma, både de som vill gå med i
styrelsen, vill va med och bara rösta eller äta lite go-fika.
Mvh Elevrådet

KUBEN
KOMMER!

På måndag den 14/1 kommer Samhällsprogrammets nya KUB för året. Vi
samarbetar med Raoul Wallenberg Academy som agerar i Raoul
Wallenbergs anda och stödjer unga att hitta modet att göra skillnad
genom att erbjuda verktyg, kunskap och inspiration. Raoul Wallenberg
Academy arbetar sedan 2001 med att stödja morgondagens ledare att hitta
modet att göra skillnad.
”Kubprogrammet - Varje människa kan göra skillnad” består av 30 stora svarta
kuber i stål där varje kub representerar en av de 30 mänskliga rättigheterna. Vår
kub behandlar artikel 11: Rätten till rättvist straff.
Under våren kommer samhällsprogrammets elever arbeta med demokratifrågor
och de mänskliga rättigheterna och hjälpas åt att inreda kuben.
Kuberna delas ut till skolor runt om i Sverige men även till skolor i Belgrad,
Budapest, Madrid, New York och Paris. Vi är en av de skolorna!
I samband med Raoul Wallenbergs dag i augusti förflyttas alla kuber till
Kungsträdgården i Stockholm och ställs ut för allmänheten 29 till 31 augusti.
En kub är cirka 3x3x3 meter och i stål. Den väger 500 kg.
Kontaktperson på skolan är Eva Lindahl, 0725-97 00 29
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