HÖGAKTUELLT

Vecka 46 2017
Datum

Elevgrupp

Plats

Tid

Aktivitet

Måndag 13/11
Tisdag 14/11

Fyrishov
Uppsala

Hela dagen

Onsdag 15/11

Studion

14.00 – 16.00 Läxhjälp

Skrivsalen

15.00 – 16.30 Omprovstillfälle

Torsdag 16/11
Fredag 17/11

MATSEDEL
Måndag

Kycklinggryta med kokosgrädde & matkorn
Sellerstick med currydip & bulgur

Tisdag

Pytt i panna med ägg & inlagda KRAV rödbetor
Grönsakspytt med ägghalvor & senapssås

Onsdag

Tortellini med örtkryddad ostsås
Raggmunkar med keso & lingonsylt

Torsdag

Färsbiff med löksås & kokt potatis
Potatisplättar med ost & spenat samt citrondipp

Fredag

Örtbakad torsk med ajvarkräm & kokt potatis
Krämig matvetesallad med ost

Gymnasiemässa

UNGDOMSMOTTAGNING PÅ SKOLAN

VECKANS TÄNKVÄRDA

På TISDAGAR mellan kl. 10.00 -12.00 finns
ungdomsmottagningen på plats i skolan.
Hit kan du komma om du till exempel:
•
•
•
•
•
•
•
•

Har behov av preventivmedel
Behöver akut p-piller
Vill testa dig eller har frågor om sexuellt
överförbar sjukdom
Tror att du är gravid eller vill göra ett
graviditetstest
Har frågor om sexualitet eller relationer
Har det jobbigt med skolan, kompisar eller
din hemsituation
Känner dig ledsen/inte mår bra och vill ha
någon att prata med
Vill prata om din hälsa, alkohol, narkotika och
tobak

Personalen har naturligtvis tystnadsplikt!

VÄLKOMMEN!

SYV INFORMERAR
BESÖK AV POLISEN
Måndag 13/11 från kl. 13.00
finns polisen på plats i A-husets café

LÄXHJÄLP I STUDION
Från och med vecka 41 har du möjlighet
att få hjälp med dina läxor.
Plats: Studion A-huset
(andra våningen mitt emot
biblioteket)
Tid: ONSDAGAR
kl.14.00 -16.00
VÄLKOMNA / MARIE & LINDA

OMPROVSTIDER
ONSDAGAR jämna veckor kl. 15.00 -16.30
Sal: Skrivsalen i källaren.
Datum under HT-17
15/11

29/11
13/12

Du kan bl.a. ställa frågor om polisyrket &
polisutbildningen
VÄLKOMMEN!

UF INFORMERAR
Torsdag den 16 november besöker
Anton Hegardt från Ung Företagsamhet
skolan.
BA: 09.00
FT :10.00
EE/TE/NA: ca 10.45.
GYS: efter lunch

SYV INFORMERAR
TISDAGEN den 14/11 deltar skolan på
gymnasiemässan på Fyrishov i Uppsala.
Detta innebär att SYV:arna
är borta hela dagen.
Åter onsdag 15/11.

TIERPS KOMMUNS STIPENDIEFOND
Nu har du möjlighet att söka bidrag ur Tierp kommuns Stipendiefond. Under de kommande
fyra åren kommer ca 100 000 kr per år att fördelas.
Stipendiet riktar sig till elever och grupper av elever vid kommunens skolor som visat god
kamratanda, engagemang i sina studier eller som belöning till elever som ägnar sig åt idrott,
teater, musik eller annan kulturell verksamhet. Stipendium kan även sökas för studieresa,
studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävlingar eller annan gemensam
aktivitet.
Läs mer och ansök på:
https://www.tierp.se/tierp.se/forskola-och-utbildning/stipendiefond.html

KOMMANDE HÄNDELSER:
22 november

www.hogbergsskolan.se
Telefon: 0293-21 83 64

Öppet hus på skolan. Mer info kommer…

E-post: hogbergsskolan@tierp.se
Adress: Palmgatan 13, 815 80 Tierp

