VÄLKOMMEN TILL FÖRÄLDRAMÖTE FÖR ÅK 1-3
PÅ ÅLLEBERGSGYMNASIET SÖNDAGEN 4 MARS, 2018
Söndagen den 4 mars är det dags för vårmöte här i Falköping. För våra treor blir det dessutom det sista
föräldramötet på Ållebergsgymnasiet och eftersom studenten ligger nära i tiden, så finns tid för
gemensam studentplanering.
Programmet syns här nedan. Som alltid, på våra föräldramöten, är det mest väsentliga elevernas
mentorssamtal. Tid med respektive mentor och tränare bokar du per telefon eller e-post i förväg.

OBS! Tid för dessa mentorssamtal finns måndag 5 mars.
Kontaktuppgifter till mentorerna finns på denna länk.
För er som vill ta del av förmiddagsfika och lunch, ber vi er fylla i anmälningsformuläret som finns på
denna länk. Önskemål om specialkost anges i formuläret. Vi beräknar totalkostnaden för detta till
94,50 kr/person. Skolan bjuder RIG-eleverna på fika och lunch. Senast fredagen den 23 februari
behöver vi få er anmälan för att köket ska kunna beställa mat.
Program 4 mars
Fika i matsalen serveras från kl 09.30.
10.00 Gemensam info i matsalen. Instruktörer, elevboendefrågor, utflyttning och aktuella ärenden.
10.45 Instruktörerna har möte med pojk- och flickgrupperna. Information och diskussion av
gemensamma och aktuella frågor.
11.30-13.00 Lunch serveras.
På eftermiddagen har du möjlighet att se RIG-Falköping spela. Fem av våra sex lag har hemmamatch.
Särskild studentinfo:
Du som är förälder/vårdnadshavare för en student får möjlighet att under dagen, tillsammans med
övriga föräldrar och studenter, planera gemensamma avslutningsfiranden så som många av våra
tidigare volleybollstudenter har gjort genom åren. Detta är ingen av skolan arrangerad aktivitet, utan
ett initiativ som brukar tas av elever/föräldrar ur varje avgångskull.
Vill ni disponera någon särskild lokal för avslutningsfirandet, kan det vara läge att fundera över det
snarast. I år är studentavslutningen fredagen den 15/6.
Åk 1 och 2 har avslutning samma fredag, den 15/6.
Välkomna!
Torbjörn Karlsson
Gymnasiechef Ållebergsgymnasiet

Ismo Peltoarvo
Svenska Volleybollförbundet

