Kallelse till gymnasieinformation och klassmöte i 9A1.
Torsdag 5 september kl 18:00-ca 20.00 i sal A3 på Norregårdskolan.

Tiden går snabbt och nu skall ditt barn snart söka till gymnasiet.
Därför bjuds du som vårdnadshavare in till information om gymnasiet. (Eleverna får
motsvarande information under skoltid.)
•
•
•
•
•
•

Hur är dagens gymnasium uppbyggd?
Hur kan du som vårdnadshavare hjälpa ditt barn att välja rätt?
Hur kommer man in på gymnasiet? Behörighetskrav, urval m.m.
När är det Öppet Hus?
Vad kommer vi på skolan att göra inför gymnasievalet?
Kan man satsa på sin idrott på gymnasiet?

Vi hoppas du har möjlighet att komma till en kväll med mycket allmän information om ditt
barns kommande gymnasiestudier samt till klassmöte med mentorerna.
Varje klass har en egen kväll. Om inte du kan komma på ditt barns informationskväll, är du
välkommen att komma en annan kväll. – Kolla på Norregårdskolan hemsida. – Skriv på
svarstalongen vilken annan kväll du kommer.
Vårdnadshavare i behov av tolk kallas till motsvarande gymnasieinformation tisdag den 19
september kl 18.00-ca 20.00. Utan efterföljande klassmöte. – Se baksidan av kallelsen!
Väl mött!

Med vänliga hälsningar
Jane Haugaard-Henriksson

Sandra & Rickard

Anneli Karlsson

Studie och yrkesvägledare

Mentorer i 9A1

Annika Löwenadler

072 383 61 29

Tobias Damnäs
Skolledning

Avskiljes och återlämnas till din mentor senast 29/8 2019

Vi har mottagit kallelse till ”Gymnasieinformation och klassmöte i 9A1” Torsdag 5 september.
Från vår familj kommer ____________ person/er
Fika till självkostnadspris.

Vi önskar ____ st kaffe, ____ st te, ___ st bröd

Elevens namn:____________________________________________ Klass: ____________
Vårdnadshavarens underskrift: _________________________________________________

Kallelse till gymnasieinformation och klassmöte i 9A2.
Onsdag den 28 augusti kl 18:00-ca 20.00 i sal A3 på Norregårdskolan.

Tiden går snabbt och nu skall ditt barn snart söka till gymnasiet.
Därför bjuds du som vårdnadshavare in till information om gymnasiet. (Eleverna får
motsvarande information under skoltid.)
•
•
•
•
•
•

Hur är dagens gymnasium uppbyggd?
Hur kan du som vårdnadshavare hjälpa ditt barn att välja rätt?
Hur kommer man in på gymnasiet? Behörighetskrav, urval m.m.
När är det Öppet Hus?
Vad kommer vi på skolan att göra inför gymnasievalet?
Kan man satsa på sin idrott på gymnasiet?

Vi hoppas du har möjlighet att komma till en kväll med mycket allmän information om ditt
barns kommande gymnasiestudier samt till klassmöte med mentorerna.
Varje klass har en egen kväll. Om inte du kan komma på ditt barns informationskväll, är du
välkommen att komma en annan kväll. – Kolla på Norregårdskolan hemsida. – Skriv på
svarstalongen vilken annan kväll du kommer.
Vårdnadshavare i behov av tolk kallas till motsvarande gymnasieinformation tisdag den 19
september kl 18.00-ca 20.00. Utan efterföljande klassmöte. – Se baksidan av kallelsen!
Väl mött!

Med vänliga hälsningar
Jane Haugaard-Henriksson

Teresia och Per

Anneli Karlsson

Studie och yrkesvägledare

Mentorer 9A2

Annika Löwenadler

072 383 61 29

Tobias Damnäs
Skolledning

Avskiljes och återlämnas till din mentor senast den 20 augusti 2019

Vi har mottagit kallelse till ”Gymnasieinformation och klassmöte i 9A2” Onsdag 28 augusti
Från vår familj kommer ____________ person/er
Fika till självkostnadspris.

Vi önskar ____ st kaffe, ____ st te, ___ st bröd

Elevens namn:____________________________________________ Klass: ____________
Vårdnadshavarens underskrift: _________________________________________________

Kallelse till gymnasieinformation och klassmöte i 9B.
Tisdag den 3/9 kl 18:00-ca 20.00 i sal A3 på Norregårdskolan.

Tiden går snabbt och nu skall ditt barn snart söka till gymnasiet.
Därför bjuds du som vårdnadshavare in till information om gymnasiet. (Eleverna får
motsvarande information under skoltid.)
•
•
•
•
•
•

Hur är dagens gymnasium uppbyggd?
Hur kan du som vårdnadshavare hjälpa ditt barn att välja rätt?
Hur kommer man in på gymnasiet? Behörighetskrav, urval m.m.
När är det Öppet Hus?
Vad kommer vi på skolan att göra inför gymnasievalet?
Kan man satsa på sin idrott på gymnasiet?

Vi hoppas du har möjlighet att komma till en kväll med mycket allmän information om ditt
barns kommande gymnasiestudier samt till klassmöte med mentorerna.
Varje klass har en egen kväll. Om inte du kan komma på ditt barns informationskväll, är du
välkommen att komma en annan kväll. – Kolla på Norregårdskolan hemsida. – Skriv på
svarstalongen vilken annan kväll du kommer.
Vårdnadshavare i behov av tolk kallas till motsvarande gymnasieinformation tisdag den 19
september kl 18.00-ca 20.00. Utan efterföljande klassmöte. – Se baksidan av kallelsen!
Väl mött!

Med vänliga hälsningar
Jane Haugaard-Henriksson

Johanna & Klas

Anneli Karlsson

Studie och yrkesvägledare

Mentorer i 9B

Annika Löwenadler

072 383 61 29

Tobias Damnäs
Skolledning

Avskiljes och återlämnas till din mentor senast 2019-08-27

Vi har mottagit kallelse till ”Gymnasieinformation och klassmöte i 9B” tisdag den 3
september.
Från vår familj kommer ____________ person/er
Fika till självkostnadspris.

Vi önskar ____ st kaffe, ____ st te, ___ st bröd

Elevens namn:____________________________________________ Klass: ____________
Vårdnadshavarens underskrift: _________________________________________________

Kallelse till gymnasieinformation och klassmöte i 9C1.
Onsdag den 4 september kl 18:00-ca 20.00 i sal A3 på Norregårdskolan.

Tiden går snabbt och nu skall ditt barn snart söka till gymnasiet.
Därför bjuds du som vårdnadshavare in till information om gymnasiet. (Eleverna får
motsvarande information under skoltid.)
•
•
•
•
•
•

Hur är dagens gymnasium uppbyggd?
Hur kan du som vårdnadshavare hjälpa ditt barn att välja rätt?
Hur kommer man in på gymnasiet? Behörighetskrav, urval m.m.
När är det Öppet Hus?
Vad kommer vi på skolan att göra inför gymnasievalet?
Kan man satsa på sin idrott på gymnasiet?

Vi hoppas du har möjlighet att komma till en kväll med mycket allmän information om ditt
barns kommande gymnasiestudier samt till klassmöte med mentorerna.
Varje klass har en egen kväll. Om inte du kan komma på ditt barns informationskväll, är du
välkommen att komma en annan kväll. – Kolla på Norregårdskolan hemsida. – Skriv på
svarstalongen vilken annan kväll du kommer.
Vårdnadshavare i behov av tolk kallas till motsvarande gymnasieinformation tisdag den 19
september kl 18.00-ca 20.00. Utan efterföljande klassmöte. – Se baksidan av kallelsen!
Väl mött!

Med vänliga hälsningar
Jane Haugaard-Henriksson

Roxana & Anna

Anneli Karlsson

Studie och yrkesvägledare

Mentorer i 9C1

Annika Löwenadler

072 383 61 29

Tobias Damnäs
Skolledning

Avskiljes och återlämnas till din mentor senast 28 augusti 2019

Vi har mottagit kallelse till ”Gymnasieinformation och klassmöte i 9C1” onsdag 4 september.
Från vår familj kommer ____________ person/er
Fika till självkostnadspris.

Vi önskar ____ st kaffe, ____ st te, ___ st bröd

Elevens namn:____________________________________________ Klass: ____________
Vårdnadshavarens underskrift: _________________________________________________

Kallelse till gymnasieinformation och klassmöte i 9C2.
Onsdag den 11 september kl 18:00-ca 20.00 i sal A3 på Norregårdskolan.

Tiden går snabbt och nu skall ditt barn snart söka till gymnasiet.
Därför bjuds du som vårdnadshavare in till information om gymnasiet. (Eleverna får
motsvarande information under skoltid.)
•
•
•
•
•
•

Hur är dagens gymnasium uppbyggd?
Hur kan du som vårdnadshavare hjälpa ditt barn att välja rätt?
Hur kommer man in på gymnasiet? Behörighetskrav, urval m.m.
När är det Öppet Hus?
Vad kommer vi på skolan att göra inför gymnasievalet?
Kan man satsa på sin idrott på gymnasiet?

Vi hoppas du har möjlighet att komma till en kväll med mycket allmän information om ditt
barns kommande gymnasiestudier samt till klassmöte med mentorerna.
Varje klass har en egen kväll. Om inte du kan komma på ditt barns informationskväll, är du
välkommen att komma en annan kväll. – Kolla på Norregårdskolan hemsida. – Skriv på
svarstalongen vilken annan kväll du kommer.
Vårdnadshavare i behov av tolk kallas till motsvarande gymnasieinformation tisdag den 19
september kl 18.00-ca 20.00. Utan efterföljande klassmöte. – Se baksidan av kallelsen!
Väl mött!

Med vänliga hälsningar
Jane Haugaard-Henriksson

Dennis & Frida

Anneli Karlsson

Studie och yrkesvägledare

Mentorer i 9C2

Annika Löwenadler

072 383 61 29

Tobias Damnäs
Skolledning

Avskiljes och återlämnas till din mentor senast 4 september 2019

Vi har mottagit kallelse till ”Gymnasieinformation och klassmöte i 9C2” onsdag 11 september.
Från vår familj kommer ____________ person/er
Fika till självkostnadspris.

Vi önskar ____ st kaffe, ____ st te, ___ st bröd

Elevens namn:____________________________________________ Klass: ____________
Vårdnadshavarens underskrift: _________________________________________________

Kallelse till gymnasieinformation och klassmöte i 9D.
Tisdag den 27 augusti kl 18:00-ca 20.00 i sal A3 på Norregårdskolan.

Tiden går snabbt och nu skall ditt barn snart söka till gymnasiet.
Därför bjuds du som vårdnadshavare in till information om gymnasiet. (Eleverna får
motsvarande information under skoltid.)
•
•
•
•
•
•

Hur är dagens gymnasium uppbyggd?
Hur kan du som vårdnadshavare hjälpa ditt barn att välja rätt?
Hur kommer man in på gymnasiet? Behörighetskrav, urval m.m.
När är det Öppet Hus?
Vad kommer vi på skolan att göra inför gymnasievalet?
Kan man satsa på sin idrott på gymnasiet?

Vi hoppas du har möjlighet att komma till en kväll med mycket allmän information om ditt
barns kommande gymnasiestudier samt till klassmöte med mentorerna.
Varje klass har en egen kväll. Om inte du kan komma på ditt barns informationskväll, är du
välkommen att komma en annan kväll. – Kolla på Norregårdskolan hemsida. – Skriv på
svarstalongen vilken annan kväll du kommer.
Vårdnadshavare i behov av tolk kallas till motsvarande gymnasieinformation tisdag den 19
september kl 18.00-ca 20.00. Utan efterföljande klassmöte. – Se baksidan av kallelsen!
Väl mött!

Med vänliga hälsningar
Jane Haugaard-Henriksson

Jenny & Jens

Anneli Karlsson

Studie och yrkesvägledare

Mentorer i D

Annika Löwenadler

072 383 61 29

Tobias Damnäs
Skolledning

Avskiljes och återlämnas till din mentor senast 19 augusti 2019

Vi har mottagit kallelse till ”Gymnasieinformation och klassmöte i 9D” tisdag 27 augusti.
Från vår familj kommer ____________ person/er
Fika till självkostnadspris.

Vi önskar ____ st kaffe, ____ st te, ___ st bröd

Elevens namn:____________________________________________ Klass: ____________
Vårdnadshavarens underskrift: _________________________________________________

Kallelse till gymnasieinformation och klassmöte i 9E.
Onsdag den 18 september kl 18:00-ca 20.00 i sal A3 på Norregårdskolan.

Tiden går snabbt och nu skall ditt barn snart söka till gymnasiet.
Därför bjuds du som vårdnadshavare in till information om gymnasiet. (Eleverna får
motsvarande information under skoltid.)
•
•
•
•
•
•

Hur är dagens gymnasium uppbyggd?
Hur kan du som vårdnadshavare hjälpa ditt barn att välja rätt?
Hur kommer man in på gymnasiet? Behörighetskrav, urval m.m.
När är det Öppet Hus?
Vad kommer vi på skolan att göra inför gymnasievalet?
Kan man satsa på sin idrott på gymnasiet?

Vi hoppas du har möjlighet att komma till en kväll med mycket allmän information om ditt
barns kommande gymnasiestudier samt till klassmöte med mentorerna.
Varje klass har en egen kväll. Om inte du kan komma på ditt barns informationskväll, är du
välkommen att komma en annan kväll. – Kolla på Norregårdskolan hemsida. – Skriv på
svarstalongen vilken annan kväll du kommer.
Vårdnadshavare i behov av tolk kallas till motsvarande gymnasieinformation tisdag den 19
september kl 18.00-ca 20.00. Utan efterföljande klassmöte. – Se baksidan av kallelsen!
Väl mött!

Med vänliga hälsningar
Jane Haugaard-Henriksson

Pierre & Joel

Anneli Karlsson

Studie och yrkesvägledare

Mentorer i 9E

Annika Löwenadler

072 383 61 29

Tobias Damnäs
Skolledning

Avskiljes och återlämnas till din mentor senast 11 september 2019

Vi har mottagit kallelse till ”Gymnasieinformation och klassmöte i 9E” onsdag 18 september.
Från vår familj kommer ____________ person/er
Fika till självkostnadspris.

Vi önskar ____ st kaffe, ____ st te, ___ st bröd

Elevens namn:____________________________________________ Klass: ____________
Vårdnadshavarens underskrift: _________________________________________________

Kallelse till gymnasieinformation på Norregårdskolan!
Vårdnadshavare i behov av tolk
Torsdag den 19 september kl 18:00-ca 20.00 i Matsalen
Tiden går snabbt och nu skall ditt barn snart söka till gymnasiet.
Därför kallas du som vårdnadshavare till information om gymnasiet. (Eleverna får
motsvarande information under skoltid.) Vi vill ge dig som vårdnadshavare information om
den Svenska gymnasieskolan. En skola som troligtvis skiljer sig mycket från gymnasieskolan
i ditt hemland.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur är Svenska gymnasieskolan uppbyggd?
Hur kan du som vårdnadshavare hjälpa ditt barn att välja rätt?
Hur kommer man in på gymnasiet? Behörighetskrav, urval m.m.
När är det Öppet Hus?
Vad kommer vi på skolan att göra inför gymnasievalet?
Kan man satsa på sin idrott på gymnasiet?
Skillnaden mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program
Vad händer om ditt barn inte är behörig till gymnasiet?
Kan man läsa vidare från alla program?

Vi behöver få veta i vilket språk du/ni behöver tolk. Därför ber vi dig/er fylla i nedanstående
talong.
Väl mött!
Med vänliga hälsningar
Jane Haugaard-Henriksson

Anneli Karlsson

Studie och yrkesvägledare

Annika Löwenadler

072 383 61 29

Tobias Damnäs
Skolledning

Avskiljes och MÅSTE återlämnas till din mentor senast 12 september 2019

Vi har mottagit kallelse till ”Gymnasieinformation” med tolk torsdag 19 september.
Från vår familj kommer ____________ person/er.
Vilket språk behöver du/ni tolk i? ______________________
Fika till självkostnadspris.

Vi önskar ____ st kaffe, ____ st te, ___ st bröd

Elevens namn:____________________________________________ Klass: ____________
Vårdnadshavarens underskrift: _________________________________________________

