
 

  



En annorlunda student 

Vårterminen 2020 förändrades den 18 mars då gymnasieskolan införde 

studier på distans. Mycket har varit annorlunda sedan dess och alla har 

tvingats att tänka om och tänka nytt. Det gäller även för studentfirandet 

som vi sedan länge planerat. Vi har hela tiden följt Folkhälso-

myndighetens riktlinjer och hade en bra plan som nu omarbetats efter 

Folkhälsomyndighetens och Skolverkets senaste riktlinjer (2020-04-28).  

Notera att om läget i samhället förändras kan planeringen göras om med 

kort varsel. 

För dagen gäller samma förhållningssätt som alltid: 

 Tvätta händerna ofta 

 Nys och hosta i armvecket 

 Håll avstånd 

 Stanna hemma om du är sjuk 

 Visa omtanke till dem omkring dig 

Nu planerar vi dock för att fira studenten; det är viktigt med ett avslut, 

både för studenterna, men även för skolan. Detta är för många av våra 

studenter en milstolpe, och vi hoppas att kunna göra dagen så 

minnesvärd som möjligt. Flera av aktiviteterna som brukar vara med, blir 

av även detta år. Vi kommer i så hög utsträckning som möjligt websända 

dessa, varför det finns goda möjligheter att följa firandet hemifrån. En 

stor skillnad från föregående år utspringet. Jag vill därför be er respektera 

att varje student får mötas av högst två gäster efter utspring.  

  



Måndag 1 juni och onsdag 3 juni 

Datoråterlämning, städning av skåp, bok- nyckel- och låstaggåterlämning 

enligt schema 
 

Du som inte köpt din Mac lämnar tillbaka den till personal från Lin Education som befinner 

sig i Arium, Rönnegymnasiet. Där finns gott om plats och möjlighet att hålla avstånd. 

 

Skåpet töms och dina böcker, räknare och annat lånat återlämnas i en hög märkt med namn, 

klass och personnummer i biblioteken på Rönne respektive Valhall. 

 

Nyckel och tag återlämnas till mentor. 

 

 
 

  



Fredag 5 juni 

För dig som önskar erbjuder vi följande program  
 

Vi hälsar klasserna välkomna att samlas vid respektive ingång. En värd för varje klass finns på 

plats och tar emot samt följer klassen in. Vänligen respektera tiden.  

 

Tid Ingång 1 Ingång 2 Ingång 3 Ingång 4 

10.00 EDT3 SA3a NA3b HA3 + AH/HO/SN 

10.30 IN3 + ES3 BA3 SA3b + HU3 EK3c 

11.00 TE3b NA3a EK3a HV3 + RL3 

11.30 TE3a EK3b EEL3 BF3 

 

Fotografering 
Fotografering kommer att ske i samband med samlingen vid entrén. Vid vackert väder 

fotograferas ni utanför skolan, annars innanför entrén. Det blir både gruppfotografering och 

möjlighet till porträttfotografering.  

 

 

 

 
 

  



Klasserna firar i sitt klassrum under hela studentprogrammet. Varje klass har en ”egen” 

korridor med toaletter. Förflyttning inom skolan är inte tillåten. 
Klass Plats Klass Plats 

AH4, HO4, SN4 D302 HV3 HV 

BA3 E102 IN3 IN 

BF3 G209 NA3a E208 

EDT3 EDT NA3b B203 

EEL3 B107 RL3 B301 

EK3a E211 SA3a E108 

EK3b B306 SA3b, HU3 E109 

EK3c D201 TE3a H33 

ES3 Ateljén TE3b H21 

HA3 D101   

 
Utspring 

Klasserna springer ut från skolan på tider enligt nedanstående schema. Se även ovanstående 

skiss över skolbyggnaderna.  

 

Varje student har möjlighet att bjuda två av sina närmast anhöriga till utspringet. Övrig 

publik tillåts inte närvara vid skolan. Entrébiljett kommer att distribueras till inbjudna 

anhöriga. Efter utspringet är det viktigt att studenter och anhöriga lämnar området för att ge 

plats åt andra klasser som står på tur att springa ut. 

 

Tid Utgång 1 Utgång 2 Utgång 3 Utgång 4 

12.30 EDT3 SA3a NA3b HA3 + AH/HO/SN 

13.00 IN3 + ES3 BA3 SA3b + HU3 EK3c 

13.30 TE3b NA3a EK3a HV3 + RL3 

14.00 TE3a EK3b EEL3 BF3 

 

Parkeringsplatser reserveras för ett fordon per student.  

Elever som springer ut vid utgång 1 och 2 – grusplanen vid Rönnehallen 

Elever som springer ut vid utgång 3 – Mejeritomten 

Elever som springer ut vid utgång 4 – Parkskolan  

Konfetti 
Konfetti är ett vanligt inslag vid studenternas utspring. Efter förra årets student fanns, trots 

stor städinsats mycket plast kvar i omgivningen. Vi ber därför er som önskar använda konfetti 

att köpa de miljövänliga alternativ som finns. 

 

Betygsdokument 

Ditt betyg skickas till din folkbokföringsadress. Vi postar betygen fredagen den 5 juni. Tänk 

på att betyget är en värdehandling och i original finns endast detta exemplar som du får hem. 



Klassernas placering i skolan 

 

 



 

 

 



 
Studentsången 

Text: Herman Sätherberg, Musik: Prins Gustaf 

Sjungom studentens lyckliga dag, 

låtom oss fröjdas i ungdomens vår! 

Än klappar hjärtat med friska slag, 

och den ljusnande framtid är vår. 

Inga stormar än 

i våra sinnen bo, 

hoppet är vår vän 

och vi dess löften tro,  

när vi knyta förbund i den lund,  

där de härliga lagrarna gro! 

Där de härliga lagrarna gro! 

Hurra! 

 


