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SKOLAVSLUTNING OCH STUDENTCEREMONI
PÅ BILDNINGSCENTRUM FACETTEN
Hej!
Då har vi kommit till den stund då vi känner att vi inte kan vänta längre
med att informera om hur skolavslutning och student kommer att
genomföras på vår skola. Jag har vid ett tidigare tillfälle lovat att vi ska
justera i programmet ända fram till en vecka innan avslut och det står
jag fast vid. Det kommer i så fall inte innebära några stora ändringar
och framför allt inte i tidsschemat.
Skolavslutning åk1 och åk2
Våra elever i åk 1 och åk 2 kommer att genomföra en digital
skolavslutning via Google Meet med sin mentor torsdagen den 11/6 kl.
09.00 – 10.00. Att det blir avslutning en dag tidigare än planerat beror
på att studentavslutningen blir mer utdragen och vi vill att alla våra
lärare ska vara tillgängliga under hela den dagen.
Studentceremoni
Vi är glada för att Folkhälsomyndigheten öppnat upp för att kunna
genomföra en något bättre studentavslutning än de direktiv som tidigare
gällde. Vi kommer nu att släppa ut våra studenter klassvis enligt schema
(se bilaga) under fredagen den 12/6. Varje student får bjuda in två
anhöriga som får stå på anvisad plats på skolgården. Det kommer att
finnas markerade rutor med lagom avstånd för varje anhörigpar att
ställa sig i. Insläpp sker tio minuter före utspring.
Studentceremonin genomförs från skolans balkong och avslutas med ett
utspring från entrén och ut på röda mattan. När studenten fått
gratulationer måste han/hon med anhöriga lämna Gamla torget
skyndsamt så att vi kan släppa in nästa grupp med anhöriga. För att vi
ska hinna med alla klasser kommer små klasser genomföra sin ceremoni
tillsammans med minst en annan klass.
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Varje student måste till sin mentor anmäla namnen på de anhöriga som
kommer att delta vid utspringet så att vi inte släpper in fel personer på
Gamla torget. Hela Gamla torget kommer att vara avspärrat och enbart
anmälda anhöriga till studenter kommer att släppas in. Vi måste
fortfarande respektera godkänt antal för folksamlingar enligt
Folkhälsomyndigheten och det är viktigt att alla respekterar våra
anvisningar. Likaså att alla anstränger sig för att hålla avstånd.
Dagen innan studentdagen, torsdag 11/6, kommer åk3-eleverna att
lämna tillbaka datorer och tömma sina skåp. Därefter avslutar vi med
en kort mösspåtagningsceremoni. Även torsdagens aktiviteter sker
klassvis enligt schema.
Om möjligt planerar vi att livestreama och/eller spela in
studentceremonin så även andra anhöriga kan få se sina studenter på
denna högtidsdag.
Vi hoppas på en fin och minnesvärd student trots allt!
Med Vänlig Hälsning
Mikael Nord
Rektor
Bildningscentrum Facetten
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