#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!

Tisdag 28 maj – #fixadetsista #kollpåläget
Städning, nyckel- och låstaggåterlämning enligt överenskommelse med mentor.
Datoråterlämning enligt schema i Fronter.

Onsdag 29 maj – #enovanligvanligdag
Onsdagen är en vanlig skoldag, men ovanligt då den följs av en studentbal. Behöver du
vara ledig eller sluta tidigare talar du med din mentor.

Måndag 3 juni – #allastudenterpåstan
Kl 09.00-11.00

Förberedelser inför maskeradparad. Klassens tema publiceras i Fronter.

Kl 11.00-11.45

Lunch

Kl 11.45

Samling vid åpromenaden bakom matsalen. Uppställning klassvis.

Kl 12.00

Maskeradparad genom staden till Tullakrok
Mångkamp på Tullakrok.

Onsdag 5 juni - #student2019 #mingel&foto
Välkommen till mingel i atrium, Rönnegymnasiet klockan 09.15. Ingång via huvudentrén.
Fotograferingen äger vid vackert väder rum utanför biblioteket mot ån på Rönne. Vid
sämre väder inne på Bryggan. Victoriaskolan fotograferas utanför Victoriaskolan. Du
erbjuds både klassfoto och porträtt, men det är såklart inte något du måste köpa.

#sistamentorsträffen

#studentlunch
Studenterna går klassvis tillsammans med sin mentor till studentlunchen i
skolrestaurangen kl 11.30. Serveringspersonal kommer att visa er till era bord.

#utspring14.00
Utspring klockan 14.00 från Rönnehallens långsida mot grusplanen.
Programmen springer ut i följande lottade ordning:
Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet, Samhällsventenskapsprogrammet
tillsammans med Humanistiska programmet, Handels- och administrationsprogrammet,
Gymnasiesärskolans Program för hälsa, vård och omsorg tillsammans med Programmet
för samhälle, teknik och språk, El- och energiprogrammet, Teknikprogrammet, Estetiska
programmet, Barn- och fritidsprogrammet, Industritekniska programmet, Bygg- och
anläggningsprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och sist men inte minst
Hantverksprogrammet, frisör.
Studenterna kommer att stanna vid sin programskylt på planen för uppvaktning innan
marschen mot Östergatan.

Publiken lämnar platsen
via åpromenaden

Utspring från Rönnehallens långsida mot grusplanen. Håll utkik efter programmets skylt på planen, här
kommer eleverna att samlas för uppvaktning innan marschen mot Östergatan.

Efter utspringet lämnar studenterna planen mot Skolgatan. Publiken lämnar planen via
åpromenaden.

#studentmarsch
När alla klasser sprungit
ut och uppvaktats utanför
Rönnehallen marscherar
de iväg via Skolgatan mot
Östergatan med orkester i
täten. Studentparaden
går två varv längs Östergatan, Rönnegatan,
Storgatan och Kamengatan.
Här finns också möjlighet
att uppvakta studenterna.

#studentflak
Läs Transportstyrelsens råd om studentflak på
www.Transportstyrelsen.se.
(Sök studentflak)
Polisen meddelar att de kommer att kontrollera
ekipagen innan de rullar ut och de ekipage som
inte lever upp till Transportstyrelsens krav
kommer inte att tillåtas köra.

#parkering #mångapåstan
Studentflak och studentfordon ska parkeras på mejeritomtens nedre del. Ingen
parkeringsavgift för studentfordon.
Karta med parkeringsplatser i Ängelholm finns digitalt. Sök t ex ”Stadskartan Ängelholm
2018” så finner du en P-karta över centrala Ängelholm med både kommunala och privata
parkeringsplatser.
Delar av Skolgatan och Östergatan är avstängda för trafik under studentevenemanget.
Ta det lugnt i trafiken och kom i god tid så får vi alla en fin dag.

#fordonskortege
Efter studentmarschen åker de som så önskar i studenternas fordonskortege. Skolan har
sökt de tillstånd som behövs för färdväg och tidpunkt hos Polisen.

Betygsdokument
Ditt betyg skickas till din
folkbokföringsadress. Vi postar betygen
onsdagen den 5 juni och du bör ha
dokumentet i din brevlåda fredagen den 7
juni eller måndagen den10 juni.
Tänk på att betyget är en värdehandling
och i original finns endast detta
exemplar som du får hem.
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