Studentfirande fredagen den 5 juni 2020
Fredagen den 5 juni är det äntligen dags för studentexamen - en glädjens, hoppets, minnenas
och framtidens dag. Vi vill ge dig som är student ett riktigt fint avslut på dina
gymnasiestudier, men i år blir det på ett annat sätt än vi är vana vid.
Eftersom Folkhälsomyndigheten beslutat att samlingar på fler än 50 personer inte är tillåtna är
det i år inte möjligt att genomföra ett traditionellt studentfirande. Vi genomför därför
avslutningen klassvis och vid olika tider i Glashuset under studentdagen den 5 juni. Där äter vi
en smörgås tillsammans och sitter glest vid borden. Det blir tal och andra festligheter från
scenen under cirka 30 minuter.
Utspringet sker därefter till den musik som din klass har valt. Du som är elev har möjlighet att
bjuda in två personer som får stå på angivna platser på skolgården. Övrig släkt och vänner får
tyvärr inte delta på plats på skolgården eller i anslutning till skolan, men vi planerar för att
webbsända utspringet så att de kan ”vara med” ändå.
Vi ber er alla att respektera detta då det är en förutsättning för att utspringet ska kunna
genomföras. Efter utspringet behöver ni studenter och era två gäster lämna skolgården innan
nästa grupp kan ha sin avslutning och sitt utspring. Det kommer inte att finnas möjlighet att gå
tillbaka in i skolan efter utspringet.
Folkhälsomyndigheten har gått ut med information att skolklasser på lastbilsflak eller
liknande inte ska förekomma.
Om du önskar kan du ta porträttfoton före den gemensamma samlingen för klassen i
Glashuset. Fotona tas på gräsmattan, vilket tar cirka 30 minuter för en klass. Av
smittskyddsskäl tas inga gruppfoton.
På grund av våra riktlinjer gäller följande nedan som vi ber alla att respektera. Detta
för att minimera trängsel och mer folk än nödvändigt på skolgården.

1. Max två anhöriga per elev på skolgården får ställa sig vid utplacerade koner med minst 2
meters mellanrum.
2. Anhöriga får samlas TIDIGAST 15 minuter före utspringet på skolgården. Utspringet blir
från Glashuset.

OBS! Om fler anhöriga till en klass har samlats på skolgården än vad våra riktlinjer säger
kan vi inte låta den klassen springa ut!
UTSPRINGSSCHEMA för klasserna
Kl 10.30

SA17a, SP17

Kl 11.15

TE17

Kl 12.00

EK17b

Kl 13.30

NA17

Kl 14.15

EK17a

Kl 15.00

SA17b

