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ElevNYTT 
Anders Ljungstedts gymnasium 
läsåret 2019/2020 – vecka 07  

  
Redaktör: Oskar Hansson, biblioteket, tel 013-20 53 52   
 
Manus ska vara övertecknad tillhanda senast fredag kl. 16.00 före publiceringsvecka.   
Manus lämnas via e-post till funktionsbrevlåda algveckonytt@linkoping.se.  
 

ALLMÄN INFORMATION   
 

 

Alla hjärtans dag! 

  
(Elin Lenntoft, Jesper Hausel, Mikael 

Janse, Annika Tordenlid, Eva Utter 

Kieback & Marzieh Eliassy) 

 

Tillsammans med 

elevhälsovårdspersonal, biblioteket 

och skolvärdar så har vi gjort 

iordning ett upplägg av aktiviteter 

under alla hjärtans dag.  

Upplägget 

Tommy fixar lakan och färg där man 

får skriva kärlekshälsningar. 

Även kärlekshälsningar på 

pappersblommor i biblioteket. 

 

Elevkåren ska ge bort rosor. 

 

Mikael fixar tipspromenad med kärlekstema på torsdagen, prisutdelning är 9.30 på fredagen.  

Open mic klockan 9.30–10 där elever samt skolpersonal får möjligheten att läsa upp 

kärleksdikter som redan är förskrivna.  Tillägna den gärna till din klass eller närstående. 

Deltagare får choklad. 

Vi ser gärna att alla professioner på skolan deltar på Open mic för att föregå med ett gott 

exempel, genom att tillägna dikter för all typ av kärlek. 

 

 

HV-elever till SM 
(Elisabeth von Satzger) 

 

Vi vill gratulera våra fantastiska stylist- och frisörelever som har kvalat in för att delta på SM. 

Från frisör åk 1 kommer Emma Malmberg att delta, och från stylist åk3 har vi fått med hela 5 

deltagare: Wilma Hellman, Thilda Thörnvall Nyiri, Linn Danielsson, Emelie Hagström och 

Joline Petersson.  

 

Vi önskar er all lycka till!  
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Veckans största rosor 
(Therese Thorvaldsson) 

 

I torsdags hade vi UF-mässa på skolan, vi hade ca 90 företag anmälda! Av alla dessa företag 

tog Ljunkan Plåt UF hem segern i kategorin bästa hantverk. Superkul!  

Det går inte att arrangera en så stor mässa som vi hade utan att det är många som hjälper till! 

Där för vill jag ge veckans största rosor till alla som ställt upp och gjorde mässan möjlig här på 

skolan! 

 

Rosor till: 

Våra vaktmästare – Håkan, Cristian och Jonte 

Marie Stopar, Emil och Mikaela RL 

Camilla i Butiken 

Våra Galleriavärdar 

Personalen i Skolmatsalen 

Bibliotekspersonalen 

Oskar Hansson  

Calle Ragnarsson 

Alla våra UF-lärare 

Alla våra UF-elever som ställde ut!  

Och har jag glömt någon är det inte min mening!  

 

Stort Tack till er Alla! 

 

 

 

ADMINISTRATIONEN INFORMERAR   
 

Katarina Andréasson (tel 75 99), Tina Åstrand (tel 76 62) Kristina Larsson (tel 76 61), 
Pauline Sadowski (tel 29 40 48), Charlotta Johansson (29 46 86) 

 

Intern-TV – information 
 

Från och med vecka 7 kommer inställda lektioner annonseras på skolans intern-TV i gallerian 

och biblioteket. 

 

Viktigt att mentorerna informerar sina elever och uppmanar dem att titta på intern-TV.  

 

 

 


