Grans månadsblad juni 2022
Rektorn har ordet
Så har då ännu ett läsår passerat och du är ett steg
närmare slutmålet. Kanske är du en av de lyckliga
studenter som faktisk är framme och nu inom kort
lämnar oss på Grans.
Oavsett - Till er alla vill jag tacka för detta läsår, ett läsår
som för mig (och jag tror många av lärarna håller med
mig) inneburit mycket glädje då vi nu äntligen är tillbaka
till någorlunda normala aktiviteter efter år präglade av
pandemin och nu fått ha er alla på plats på skolan under
hela året.
Stort tack för ditt slit med skolan detta år. Hoppas du får
en skön och avkopplande sommar i solen. Kanske hinner
du med någon veckas sommarjobb men kom ihåg att
sommarlovet också är till för vila och nedvarvning. För dig
i åk 1 och 2 så träffs vi igen när höstterminen startar
onsdag 17 augusti. Tider är ännu ej beslutade men håll
koll på hemsidan och framför allt schemat. Till dess – på
återseende.
Till dig som student – lycka till i framtiden
Till er alla – glad sommar
/Monica

APL/utlandsprojekt
Sista veckan med APL för eleverna i åk 2 och L21.
Tre killar från Frankrike jobbar i lantbruket vecka 24-26
via Erasmus+. Deras namn är Quentin, Oan och Antoine.

Omprovsdatum: 1/6 sista tillfället för läsåret
Onsdag 1 juni kl. 15.55-16.55 i sal 5 (om inte annat anges)
Anmäl dig till kursläraren innan om du ska skriva prov.

Internatnytt
OBS! Torsdag 9 juni är det städkoll efter slutstäd. Se
tid för ditt hus på TEAMS! Städningen måste vara
godkänd innan du lämnar internatet.
Anmälan till internatet inför nästa år
görs på hemsidan.
Trevlig sommar önskar Camilla och Kickan
FÖR MER INFORMATION:
Grans naturbruksgymnasium
0911-69 60 00
www.pitea.se/grans

Sista veckan
Måndag – Nationaldagen/Svenska flaggans dag
Tisdag – 14.10 Granjoggen då hela skolan går, joggar eller
springer ”Granspåret” som är ca 4 km. Start och målgång
vid huvudbyggnaden. Prisutdelning med finfina priser.
Onsdag – Studentmiddagen börjar med mingel kl 18 utanför
skolbyggnadens foajé.
Torsdag – kl 10-12 examenskampen för åk 1-2
Samling klassvis utanför GC (idrottshallen om det regnar)
Från ca kl 12.30 sker den stora klasskampen mellan
klasserna i åk 3 mot personal. ”May the odds be ever in your favor”
OBS!
Lunchen serveras utanför matsalen kl.11.30 för åk 1-2 +
deras mentorer, kl 12.00 för åk 3 + övrig personal
Fredag – Studentfirande från kl 10.30 i Gransalen

Studenten2022
Fredag 10 juni firar vi studenterna på Grans!
Kl. 10.10 klassfotografering utanför huvudbyggnaden.
Ceremonin i Gransalen börjar 10.30 där studenter och
personal deltar. Anhöriga väntar utanför. Utspring är ca kl.
11.40-11.50 och sker från den gula herrgårdens
huvudentré. Därefter finns tid för studenterna att
fotograferas och firas av sina närmaste en stund.
Ca kl 12.30 avgår traktorer och vagnar från grusplanen till
Piteå för den traditionsenliga studentkortegen. Flaken
brukar vara tillbaka på Grans någon gång före kl 15.

Sommaravslutning för åk 1-2
Examenskampen för alla elever i åk 1-2. Mentorer och
annan personal är också med. Start kl 10 torsdag utanför GC
om det är ok väder annars i idrottshallen. Examenskampen
utspelas klassvis i olika stationer fram till lunch som
serveras i eller utanför matsalen beroende på väder, dock
tidigast kl 11.30.
Sedan är det sommarlov fram till 17 aug. då höstterminen
börjar 😊 Trevlig sommar!

