Vecka 24 2018
Elever

Skolan är öppen för elever skoldagar 07.30 - 16.30. Övrig tid hänvisas eleverna till
51:an eller Stadsbiblioteket.

Elever

Information från Länstrafiken
Om en gymnasieelev inte har med sig sitt skolkort får de lösa en
enkelbiljett.
Alla gymnasieelever måste kunna uppvisa någon form av fotolegitimation
vid biljettkontroll. Om skolan inte tillhandhåller ett skol-id måste eleven ha
en annan giltig fotolegitimation. Legitimationskravet är en resebestämmelse som är gemensam för de fyra nordligaste länen när det
gäller gymnasieelever med skolkort.
Förarna ska inte kontrollera legitimation på skolkortsresenärer, utan ska
släppa ombord de resenärer som har giltiga skolkort.
Legitimationskontroll görs av kontrollanter från bevakningsföretaget
Avarn Security. De utfärdar böter till gymnasielever som inte kan uppvisa
giltig legitimation.
Om en gymnasieelev reser på någon annans skolkort tar kontrollanterna
det skolkortet samt ställer ut en bot till den personen, men de ställer
aldrig av någon resenär.

Elever

Anmälan till brännboll på Skolans dag 4/6
• Anmälan på exp – har man anmält sig så är den bindande!
• Gäller åk 3
• Priser till segrare och bästa utklädnad
• Klasslag

Avgångsklasser

Skolavslutningen i S:t Olovs kyrka fredag 8/6 kl 10.30
Föräldrar är välkomna att ta emot studenterna utanför kyrkan efter
kl 11.00.

Elever

Skolkorten (busskort)
De elever som ska fortsätta till hösten, behåller sitt nuvarande
skolkort under sommaren och använder samma kort igen till hösten.
Vi kommer nämligen att skicka ut en uppdatering till alla skolkort och på
så sätt öka giltighetstiden inför kommande läsår. Det är viktigt att alla
era elever får ta del av den här informationen innan
skolavslutningen.
I början av höstterminen kan det vara problem med skolkorten de första
dagarna. Det beror på att alla bussar ska hämta hem uppdateringarna och
det kan ta ett par dagar innan allt har gått över. Informera gärna eleverna
om att de ska hålla kortet lite extra länge mot läsaren i bussen så att
uppdateringen går över och att de inte genast ska anmäla kortet som
trasigt om det inte fungerar utan försöka att använda det några dagar.

Avgångselever,
mentorer

Information om studentflak finns på
http://www.skelleftea.se/gymnasieavslutning

Alla

Påminnelser
Alla mentorer påminner eleverna om att återlämna
- nycklar och passerkort lämnas till expeditionen
- taggar till fordons omklädningsrum samlas in av mentor klassvis och
lämnas till expeditionen
- läromedel och allt annat som tillhör skolan ska återlämnas
- avgångselever måste återlämna bibliotekets böcker,
faktura kommer att skickas på böcker som inte återlämnats.
OBS! Elevskåpen ska tömmas, skräp kastas i de utställda tunnorna.
Allt kvarglömt material slängs. Ta hem hänglåset! Gäller alla elever.

V 23
Torsdag 7 juni
Elever åk 2

Mentorsdag utanför skolan. Ingen lunch serveras.

Avgångsklasser

Studentlunch 10.30 – 13.00.

Avgångsklasser

Stipendiehögtid 13.00 aulan.

ES3a

Repetition inför studenten 14.45 – 16.30 i S:t Olovs kyrka.

Fredag 8 juni
ES2a

Genrep inför skolavslutningen & uppträdande 07.30 – 10.00.

Avgångselever

Fotografering 07.45 – 09.50 i idrottshallen.
Norra:
Södra:
07.45 ES3a
07.45 ES3b
08.00 ES3d
08.00 SA3a
08.10 BA3hus
08.10 BA3anl
08.25 HA3
08.25 HT3
08.40 HU3
08.40 EK3a
08.55 EK3b
08.55 EK3c
09.10 SA3b
09.10 SA3c
09.20 FT3a
09.20 FT3b
09.30 FT3c
09.30 VF3
09.40 HP4
09.40 ESmix4

Åk 2

Avslutning 09.00 aulan.

ES3a

Genrep & studenthögtid 09.15 – 11.30 S:t Olovs kyrka.

Åk 3, ESmix4, HP4

Avslutning 10.30 i S:t Olovs kyrka.

INFÖR VECKA 34
Må 20 aug
Ti 21 aug
On 22 aug

Åk 1: Skolstart 08.30 aulan därefter introduktionsdag.
Åk 1: Introduktionsdag.
Åk 1: Lediga till 11.00.
Åk 2: Skolstart 08.30.
Åk 3: Skolstart 09.30.
Åk 1-3: Läsning enligt schema från 11.00.

