
VÄLKOMMEN PÅ ERIK17! 

I det här infobladet hittar du allt du behöver veta och 

ska vara medveten om under helgen. 

HUR SER TIDTABELLEN UT? 

Nedan en riktgivande tidtabell för helgen, små justeringar kan ännu ske. 

FREDAG 21.4 

15:30 Incheckning 

16:15 Välkommen 

16:30 Mötet öppnas 

18:00 Middag 

18:45 Utskottsmöten 

20:15 Kvällsprogram och kvällsmål 

22:30 Till sovsalarna 

LÖRDAG 22.4 

8:00 Morgonmål 

9:00 Plenum 

12:00 Lunch 

13:00 Plenum 

15:30 Fika  

16:00 Plenum 

18:00 Middag 

19:00  Guldhattsgalan 

23:30 Till sovsalarna 

SÖNDAG 22.4 

8:00 Morgonmål 

9:00 Plenum 

12:00 Lunch 

12:45 Plenum 

14:30 Mötet avsluta 

VILKA UTRYMMEN ÄR VI I? 

Vi kommer att befinna oss i en relativt stor skola, så vi försöker att röra oss 

endast mellan de utrymmena vi använder. Ni kommer att sova i andra 

våningen, i en klassrumshelhet. Precis bredvid er hittar ni en klassrumsenhet 

med funktionärer och personal. Hit kan ni komma när som helst med frågor!  

På dagen kommer vi att hålla mötet i auditoriet, samt äta mat och hålla 

annat program i både matsal och festsal. Det finns en stor aula där man kan 

chilla under pauserna, men håll er gärna nära dessa utrymmen så vi enkelt 

hittar er. 

NÄR MÅSTE MAN VARA I KLASSRUMMEN PÅ KVÄLLEN? 

I skolan finns ett larmsystem, som går igång 22:30 på fredag och på lördag 

direkt efter guldhattsgalan. Efter denna tidpunkt får man nog vara vaken, 

men ifall man går till fel områden slår larmet igång. Därför är det viktigt att 

hållas antingen i klassrumsenheterna eller i aulan precis utanför dem. Vi 

visar exakt vilka områden det är frågan om på fredag. 

NATTID 

I sovsalarna råder det absolut tystnad från 22:30-7:00. Man får sitta vaken, 

men inte ha oljud i sovsalarna.  

FRÅGOR? 

Ifall du har något problem eller annars bara behöver kramar, hittar du alltid 

en vaken funktionär i funktionärsrummet. Du når även personal och funkkisar 

24/7 på kanslitelefonen 050 323 7418. 

 

OCH HEJ FÖLJ @SKOLUNGDOM PÅ SOCIALA MEDIER, DELTA I DISKUSSIONEN 

PÅ #SKOLUNGDOM OCH #ERIK17 


