Instruktioner och schema för elever i åk 3 torsdagen den 11/6 2020
Hej studenter!
Torsdagen den 11 juni måste alla komma in för att tömma sina skåp och lämna tillbaka
datorerna. Samtidigt som ni gör detta passar vi på att genomföra en enkel
mösspåtagningsceremoni. Det blir som vanligt, med en kort hälsning, en skål och
ballongsläpp – MÖSSA PÅ!
Allt detta måste naturligtvis ske klassvis på olika tider, enligt schemat nedan. Det är
också viktigt att ni tänker på att hålla avstånd till kompisar och lärare när ni är på
skolan.
Läroböcker och annan lånad litteratur ska återlämnas på biblioteket under sista skolveckan.
Det är bra om inte alla går dit samtidigt och därför ber vi er att inte alla väljer torsdagen. Det
kan bli dyrt att inte lämna tillbaka böcker så var noga med att allt är tillbakalämnat. Annars
kommer det en faktura under hösten.
För att vara säkra på att ni får med er allt så går ni in och tittar på ert konto innan ni tar er till
biblioteket. Då ser ni alla lån som finns på ert konto. Gå in på www.gotabiblioteken.se. Där
loggar ni in med ert lånekortsnummer/personnummer (10 siffror - ÅÅMMDDXXXX) samt er
personliga PIN-kod (4 siffror). Då dyker en rosa meny upp, i vilken ni väljer "Mina lån". När ni
lämnat igen böckerna ber ni att ni får ett kvitto på detta. Då ser ni att kontot är tomt.
Datorerna lämnas som sagt tillbaka på torsdagen samtidigt som skåpen töms. Den som vill
kan köpa ut och behålla sin chromebook för 500kr. I så fall tar man med datorn till
inlämningen och swishar där till angivet nummer. Därefter tar man med sig datorn hem.
Även för datorn gäller det att man får en faktura om man inte lämnar igen den.
Vi ser fram emot att se er på skolan igen den 11 juni. Glöm inte mössorna!
Följande tider gäller:

10.30

BA17 och BF17

11.15

EE17 och IN17

12.00

HA17

12.45

EK17 och NA17

13.30

SA17

Ni börjar med att tömma era skåp och lämna tillbaka datorerna. Det gör ni i pedagogiska
verkstaden. När det är gjort ses vi på framsidan för att genomföra
mösspåtagningsceremonin.

