
 
 

Information om studenten 2020! 
Fredagen den 29 maj 2020 är det dags för studentfirande.  

 

Firandet i år kommer att ske på ett annorlunda sätt 
Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för anordnandet av ceremoniella inslag i 
samband med gymnasieexamen för årets avgångselever och för att minska risken för spridning av 
COVID-19 kommer årets studentfirande genomföras på ett annorlunda sätt än det traditionella 
firandet. 

• Social distansering inomhus och utomhus bland elever och personal. 
• Under studentdagen hålls en ceremoniell avslutning i skolornas lokaler. 
• Anhöriga, släkt och vänner får tyvärr inte delta i studentfirandet på plats utan kommer 

enbart att ha möjlighet att hämta upp studenten i bil. OBS: max 2 bilar/elev. 
• Studentflak är inte tillåtet. 

Friska elever deltar på skolan 
Elever som deltar på examensdagen ska vara symtomfria, hålla ett socialt avstånd och vara 
noggranna med sin allmänna hygien. Tillhör eleven en riskgrupp bör denna helt avstå från 
deltagande.  
 
Inga folksamlingar vid skolan 
För att dagen ska kunna genomföras enligt skolans planering är det viktigt att alla respekterar de 
rekommendationer som råder. Släkt och vänner kan alltså inte komma in på skolans område.  
 
För att kunna se utspringet på avstånd har skolan ordnat så att den stora flygplatsparkeringen är 
öppen för gratis parkering från klockan 11:30 fram till utspringet. Parkeringsvakter kommer att finnas 
på plats för att visa vägen. Notera att detta är utanför skolans område och ansvaret att följa de 
nationella riktlinjerna ligger på dig som besökare. 
 
 
 
 
 
 
 



Eget ansvar 
Det är av yttersta vikt att dessa ramar följs av alla för att hindra smittspridning av Coronaviruset. Vi 
har alla ett eget ansvar att hjälpa till att stoppa smittspridningen. Vårt mål är att göra studenten så 
högtidlig och minnesvärd som det bara går under omständigheterna. 
 
Vi reserverar oss för att riktlinjerna ovan kan komma att ändras beroende på smittspridningsläget 
och nationella rekommendationer. 
 
Vi önskar er en trevlig studentexamen! 
 
 
 
Programmet för eleverna ser ut enligt följande 
 
09:00 Samlas klassen i Rosa huset för mingel med mentorerna. Därefter äter vi gemensam 

brunch med betygsutdelning, stipendieutdelning av branschorganisationer, tal och 
mycket annat. 

12:00 Eleverna kommer ut från huvudbyggnaden via entrén mot Hangarvägen 
(personalparkeringen).  

 
 

 


