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FÖRÄLDRAMÖTE FÖR RIG 
ÅLLEBERGSGYMNASIET LÖRDAG 10 NOV 2018 

Välkomna till höstens föräldramöte på Ållebergsgymnasiet!  

Programmet kan ses nedan i sin helhet. 
Alla våra RIG-lag kommer spela seriematcher i Frejahallens A- och B-hall under dagen. 

Programmet syns här nedan. Som alltid, på våra föräldramöten, är det mest väsentliga 
elevernas mentorssamtal. Tid med respektive mentor och/eller tränare bokar du per 
telefon eller e-post i förväg. OBS! Tid för mentorssamtalen finns fredag 9 november. 
Tränarna coachar lagen och har endast möjlighet till ett fåtal samtal under lördagen. 
Kontakta gärna tränarna för samtal vid annat tillfälle då ni är i Falköping och hälsar på 
eller eventuellt i samband med att ni tittar på en match någonstans i landet. 
 
Kontaktuppgifter till mentorerna finns på samma sida som anmälan till föräldramötet: 
http://allebergsgymnasiet.se/volleybollgymnasiet/  

För er som vill ta del av förmiddagsfika och lunch, ber vi er fylla i anmälningsformuläret 
som också finns på sidan ovan.  Önskemål om specialkost anges i formuläret. Vi beräknar 
totalkostnaden för detta till 95kr/person, som faktureras i efterhand (skolan bjuder RIG-
eleverna på lunch och fika). Vill du också ha middag (serveras 17:30-19) på fredagen blir 
totalkostnaden 139kr/person. 

Senast fredagen den 2 november vill vi ha er anmälan för att köket ska kunna beställa 
mat. 

Program lördag 10 november  

  
Behöver ni hjälp med övernattningsmöjligheter & andra nyttiga adresser: Kontakta 
Falköpings Turistbyrå på telefonnummer 0515-88 70 50, www.falkoping.se/turism 

09.30-10.00  Fika i skolans foajé

10.00-10.30  Gemensam info i matsalen, boende, studier och aktuella ärenden (Torbjörn 
Karlsson, Sten-Ove Eriksson och Ismo Peltoarvo)

10.45-11.30  Tränarna har möte med pojk- respektive flickgrupperna, åk 1 för sig, åk 2 
och 3 tillsammans.

11.30-13.00 Lunch serveras 

14.00  Dam B: RIG – Engelholm C B-hallen

14.00  Herr B: RIG – Vindrarp A-hallen

16.00  Dam C: RIG – Solna B-hallen

16.00  Herr A:   RIG – Lund A-hallen

18.00  Herr C:   RIG – Gotland B-hallen

18.00  Dam A:   RIG – Hylte/Halmstad A-hallen

 

http://allebergsgymnasiet.se/volleybollgymnasiet/
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Välkomna! 
Torbjörn Karlsson, gymnasiechef 
Ismo Peltoarvo, verksamhetsansvar volleyboll/beachvolley

 


