VÄLKOMMEN TILL FÖRÄLDRAMÖTE FÖR NYA ELEVER
PÅ ÅLLEBERGSGYMNASIET I FALKÖPING, 14-15 APRIL
Vi vill hälsa er varmt välkomna till en möjlighet att ta en närmare titt på nya Ållebergsgymnasiets
lokaler, Frejahallen, nya beachvolleyhallen, elevboendet och vår lilla stad under en och en halv dag i
mars. Ni kommer att få träffa flera av de nyckelpersoner som era ungdomar kommer i kontakt med
under sin utbildning hos oss.
Programmet syns nedan i sin helhet. Anmälan för er som vill ta del av mat och fika under de båda
dagarna görs senast 6 april på denna länk.
Vi beräknar totalkostnaden för detta till 157:-/person. I samband med föräldramötet kallas samtliga
elever som ska börja på RIG till ett träningsläger 12-15 april och då ingår maten under mötesdagarna i
lägerkostnaden. Eleverna behöver därför inte anmälas i webformuläret ovan.
Informationen äger rum i nya Ållebergsgymnasiet. Gå in genom stora entrén, Fredriksbergsvägen 36,
så möter vi er där och visar vägen till en av aulorna.
Program 14 april
•

•
•

12.30 Samling i Ållebergsgymnasiets entré.
Information om
- Skola, Torbjörn Karlsson, gymnasiechef Ållebergsgymnasiet.
- Volleyboll/beachvolley, Ismo Peltoarvo, verksamhetschef SVBF:s Riksträningscentrum.
Ca 14.30 Fika
- Boende, Sten-Ove Eriksson, boendeansvarig RIG.
Ca 17.00 Middag i matsalen och därefter promenad till elevboendet.
18.30 -20.30 Volleybollträning för eleverna.

Program 15 april
•
•
•
•

09.00 Samling i Frejahallen. RIG-tränarna och sjukgymnast går igenom förberedande
styrketräningsprogram inför läsårsstarten.
12.00 Lunch i matsalen.
13.00-14.00 Ållebergsgymnasiet: Skador/förebyggande, Johanna Ring Carlsson, sjukgymnast
på RIG.
Därefter följer ingen mer information, men det finns möjlighet att se träningarna som pågår
14.00-16.00 i Frejahallen respektive Beachhallen.

Lägret avslutas söndag 15 april kl 16.00. Enkel logi och mat för eleverna på lägret är bokad och ingår i
lägeravgiften. Information och kallelse till lägret hanteras av Robert Söderberg, tränare på RIG.
Behöver du hjälp med övernattningsmöjligheter, kontakta Falköpings Turistbyrå, tel 0515-88 70 50.
Varmt välkomna!
Torbjörn Karlsson
Gymnasiechef Ållebergsgymnasiet

Ismo Peltoarvo
Svenska Volleybollförbundet

