HÖGAKTUELLT

Vecka 49 2017
Datum

Elevgrupp

Plats

Tid

Aktivitet

Måndag 4/12
Tisdag 5/12

Konferensrummet Ahuset

10.00 – 14.00 Extra mössutprovning av
studentmössor

Skrivsalen

9.00 – 14.00

Onsdag 6/12
Torsdag 7/12

NA15, TE15

Fredag 8/12

MATSEDEL
Måndag

Blodpudding med stekt potatis
Ekologiska potatisbullar med keso

Tisdag

Kycklinglasagne
Grönsakslåda med mostäcke

Onsdag

Panerad fisk med remouladsås & kokt potatis
Ekologiska grönsaksbiffar med örtrisoni & ratatouille

Torsdag

Pasta med krämig tomatsås
Pasta med champinjoner fetaost

Fredag

BBQ marinerad karré med salsa och potatisstomp
Grönsaksjambalaya med vitlöksdressing

Nationellt prov Matematik

OMPROVSTIDER

EXTRA MÖSSUTPROVNING

ONSDAGAR jämna veckor kl. 15.00 -16.30
Sal: Skrivsalen i källaren.

Tisdag 5 december

Datum under HT-17
13/12

mellan kl. 10.00 -14.00 har
ABC-gruppen drop-in i konferensrummet i A-huset (vid skolexpeditionen)
för de som missade att prova ut sin
studentmössa vid det förra tillfället.
OBS! Sista gången dem kommer,
så missa inte detta om du inte beställt!!!

NATIONELLT PROV

SOCIALA MEDIER

TORSDAG 7 december kl. 9.00 – 14.00
skriver NA15 samt TE15 nationellt prov i
Matematik04.

Du glömmer väl inte att följa skolan på
sociala medier?

Plats: Skrivsalen

@hogbergsskolan

LUCIA

VECKANS TÄNKVÄRDA

Onsdagen den 13 december är det Lucia
och ett Luciatåg ifrån Kyrkskolan besöker
skolans matsal.
Lussefika kommer att serveras.
Schema med tider för respektive klasser
kommer under nästa vecka.

KOMMANDE HÄNDELSER:
12 dec

Nationellt prov i Matte01. Gäller NA17 samt TE17.

13 dec

Luciafirande

21 dec

Sista skoldagen innan jullovet

V 3- 7

VO15 har APL

FRIENDS SNÄLLKALENDER
Från och med 1 december och ända fram till jullovet,
kommer skolan varje dag öppna en ny lucka i Friends Snällkalender.
Snällkalendern är en julkalender som utmanar DIG
att göra något snällt varje dag hela vägen fram till jul.
Friends har skapat Snällkalendern för att dem vet vad en liten,
snäll handling kan göra, inte minst för den som aldrig blir sedd.
En snäll handling kan få någon att le eller bidra till en ny vänskap.
Den kan till och med vara början till att bryta ett utanförskap.
Snälla handlingar förändrar världen. Var med och sprid snällhet i jul!
Håll utkik på INSTA och TV-skärmar efter ”dagens handling”.
Tagga gärna i sociala medier när ni gör er snälla handling ☺
#snällkalendern

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

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

