26/2 - 3/3 2018

VECKA 10

9 elever från IB16 är i Polen och deltar i Erasmus-projektet. Se
notis
IB Mock exams måndag-fredag

IB Mock exams måndag-fredag
FH15A och FH15B APL ons-fre
EK16E och EK16F i Stockholm onsfred. Medföljande lärare Niklas Fast,
Toomas Aadli, Anna Aminoff, Jonathan Tellbe
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FH15A och FH15B APL onsdag-fredag
EK16A, EK16B i Stockholm ons-fre Medföljande lärare Nektaria
Prodromou, Åsa Wedberg, Björn Svenvall, Marcus Översjö
Rektor Per Andersson utbildning tisdag-torsdag
Vernissage i biblioteket! Se notis
Måndag 26/2
11.00-12.00 EHT-möte Rektor B
13.00-14.00 EHT-möte Rektor C
14.00-15.00 EHT-möte Rektor A
15.30-16.30 Ämneskonferens

Måndag 5/3
10.30 IKT-möte
11.00-12.00 EHT-möte Rektor B
13.00-14.00 EHT-möte Rektor C
14.00-15.00 EHT-möte Rektor A
15.30-16.30 Programlagskonferens
Tisdag 6/3
13.10-14.10 Grön Flagg möte

Tisdag 27/2
13.10-14.10 Skolråd
Onsdag 28/2
Rektor Johny Murray på utbildning
08.00-09.00 Frukostmöte
09.00-10.00 APT lärare; Ekonomiprogrammet har programlag
15.30-16.30 Rektorsmöte
Torsdag 1/3
08.30-12.00 Ledningsgrupp
Fredag 2/3

Onsdag 7/3
Sista anmälningsdag för prövning den
26 mars
08.00-09.30 Ämneskonferens
09.30-09.55 Onsdagskafe
10.00-11.00 APT administration
15.30-16.30 Rektorsmöte
Torsdag 8/3
08.30-12.00 Ledningsgrupp
10.00-14.00 Framtidsmässa i aulan för
alla elever (åk3 ges obligatorisk besökstid) Även Speakers Corner i
biblioteket. Se notis!
Fredag 9/3
IB16 studieresa till England. Tillbaka
16 mars

STORT & SMÅTT
Att tänka på!
Det finns personer på skolan som har allvarlig nötallergi och som även är luftburen.
Undvik därför att äta nötter under skoltid.
/Jane och Marita, skolsköterskor

Ombyggnad
Bygget av vår nya entré har inte avstannat även om det ser så ut. Nu förbereds olika delar av konstruktionen hos leverantörerna, material beställs, el-dragning och ventilationen detaljplaneras osv. Vilken dag som helst kommer bottenplattan att ljutas och efter det sätts pelarna, som ska bära upp konstruktionen, på plats.
På skolan planerar vi för inköp av nya möbler i entré och skolmatsal och för de två nya skolsalarna i
nybygget.
/Peter Larsson

Framtidsmässan torsdag 8 mars kl. 10.00-14.00
Upplägget är liknande tidigare år förutom att seminarierna läggs i biblioteket i något vi kallar Speakers
Corner. Där får utställare får 20 minuter att presentera sin verksamhet. Detta startar kl. 10.15 och alla
är välkomna! Utställare är högskolor, AF, Yrkeshögskolor, försvarsmakt mm.
Aulabesök är obligatoriskt för år 3 elever enligt bifogat schema.
År 1 och år 2 elever välkomna när som.
(För elever som läser EK-programmet och fördjupningspaket för Carin Johansson så är det besök på
håltimman som gäller)
Tid
10 00

Klass/ Kurs
TE15DP, TE15SM

Ansvarig lärare
CJ, AEL

10 30

TE15PT, TE151M

ES, ACH

11 00

EP15

TK

11 30

TE15TV, TE15TVK

S, HIM

12 00

IB15, FEK SPEC,

MP, PS

12 30

SOCIOLOGI, HUMSAM

SDA, TJ

13 00

FEKSPEC MARKNADSFÖR, FEK SPEC

EM,GJ

/Magnus och Anna

Grattis Ebba Andersson till priset i BT’s Lilla Debutantpriset
Ebba Andersson, elev på Sven Eriksonsgymnasiet har vunnit tredje pris i Borås Tidnings Lilla Debutant tävling. Ebba fick pris för sin novell Men hon måste gå.
Juryns motivering lyder ”En sagolik novell om barnet som rör sig i en sträv vuxenvärld, och som är
öppet för det vuxna inte kan se”.
Novellen kommer att publiceras i BT inom kort.
Det är inte första gången Ebba får pris för sina noveller. Förra året vann Ebba Digilärs skrivartävling
för gymnasiet. Ebbas skräcknovell Det du inte ser blev den bästa i tävlingen.
Grattis Ebba!

Erasmus-elever i Poznan, Polen.
Under vecka nio besöker nio IB16-elever och tre lärare Poznan i Polen för den sista etappen av ett
utbyte som hjälper oss att lära mer om och att uppmärksamma Fair Trade och hållbar företagsamhet.
Bland annat kommer eleverna att besöka en ekologisk rapsodling men också ett lokalt Croissantmuseum! I Borås var ett tema hållbart mode och detta följs upp med ett klädbytartillfälle. Här kan man
uppdatera sin stil med kläder från Polen, Spanien och Sverige. Ingen riskerar heller att gå hungrig från
den internationella matkvällen då alla tar med sig lokala favoriter med Fair Trade-ingredienser. Våra
elever bjuder på svensk fika: chokladbollar, kladdkaka och muffins.
Blogg: https://europeansforfairtrade43.wordpress.com/
/Terese Kerstinsdotter

Välkomna att titta på vår vernissage!
Vi elever i kursen Fotografisk Bild 1 har
nu under terminens gång jobbat med att
fotografera på egen hand.
Vi har jobbat med olika teman som ”Mitt
Borås”, ”Paus” och ”Linjer” och har
själva fått skapa och fota utifrån vad vi
tycker passar.
Nu när vårterminen precis börjat har vi
fått chansen att visa er vad för bilder vi
har komponerat. Därför välkomnar vi er
till biblioteket för att kunna njuta av vår
utställning.

VECKANS MATSEDEL
Måndag
Fisk Bordelaise och potatis/ Böngryta och potatis/ Hönsgryta och potatis
Tisdag
Köttfärssås och spagetti/ Grönsakssås och spagetti/ Fiskgryta och spagetti
Onsdag
Grönsaksbiff Carribien och klyftpotatis morotstzaziki
Torsdag
Panerad fisk kall sås och potatis/ Champinjoncrepes/ Fläskköttsgryta och potatis
Fredag
Gulaschsoppa/ Morotssoppa/ Ärtsoppa vegetarisk

