
 

  



 

 

För dig som tar studenten i år   
 
Nu är det snart dags för den efterlängtade studenten!  
Vårt mål är att göra denna dag till en minnesvärd upplevelse med 
mycket skratt och glädje. 
 
Vi ser fram emot att ha en härlig student tillsammans! 
 

 
 

Viktiga datum för dig som student 
 
Tisdag 7 maj   Föräldramöte klockan 18:30 – ca 20:00. 
        Information om kommande skolavslutning och student. 
 
Tisdag 4 juni  Träningstillfälle inför utsparken och den traditionsenliga 

”kringlan”. Klockan 13:30-14:30 träffas alla studenter i 
Väggasalen för att öva på studentsången och utsparken.  

 
Måndag 10 juni  Vanlig skoldag. 
  Senast kl. 12:00 - elevskåpen ska vara tömda och städade 

 och nyckel/tagg lämnas till mentor. 
  Datorer lämnas åter enligt schema. 
 
Tisdag 11 juni   Vanlig skoldag. 
        Datorer lämnas åter enligt schema. 
 
Onsdag 12 juni  Temadag.  

 
Torsdag 13 juni  Temadag. 
 
Fredag 14 juni   Studenterna samlas klockan 09:30. 
        Utsparken är klockan 15:00. 
 
 
 

Studentflak 
Vid studentfirande hör det ofta till festligheterna att färdas i utsmyckade fordon 
av olika slag. Normalt sett får man inte färdas på flak eller släp. Men om 
kraven är uppfyllda är det ändå tillåtet – anmäl färdväg till polisen i förväg. 
Mer information hittar du på www.vaggagymnasieskola.se/elev/student/  



 

Information om studentavslutningen fredag 14 juni 
 
Studentdagen börjar klockan 09:30 fredagen den 14 juni. Ni studenter 
samlas vid klassens samlingsplats på skolgården. Se baksidan. 
 
Under förmiddagen kommer ni att spendera värdefull tid tillsammans med er 
klass och era mentorer. Under denna tid finns det möjlighet att fika, leka, hålla 
tal eller på annat sätt blicka tillbaka på er tid tillsammans. Planera gärna 
tillsammans med era mentorer så att er mentorstid blir som ni önskar.  
 
Fotograferingen kommer att ske under förmiddagen enligt schema. 
 
Det kommer att finnas en garderob i sal E2032 där du kan lämna in väskor 
och dyl. Öppettider:   08:45-09:30   11:15-11:45   14:30-16:30 
 
Ungefär klockan 11:30 serveras en trerätters middag. Det kommer ropas ut 
när er klass tillsammans ska gå till restaurang Måsen för att sätta er till bords.  
 
Under middagen blir det underhållning, tal, utdelning av stipendium och andra 
överraskningar. Meddela Katarina i receptionen senast den 17 maj om du vill 
hålla tal eller framträda under middagen. Tänk på att tal under middagen ska 
vända sig till alla studenter - vill du uppmärksamma din klass så passar det 
bäst under mentorstiden. Det kommer att vara inplanerade pauser under 
middagen. Vänligen respektera dessa så att du inte stör andra eller missar 
talen och underhållningen. 
 
Efter avslutningsmiddagen kommer alla studenterna samlas i Väggasalen. 
Klockan 15:00 är det utspark och nu är det äntligen dags att springa ut från 
skolan!  
 
Tänk på att huvudentrén låses klockan 17:00. 
 
 

Alkohol och rökning 
Tänk på att skolans ordningsregler gäller. Det är förbjudet att använda, handla 
med eller vara påverkad av alkohol eller annan drog. Skolans område är alltid 
en rökfri zon! 
 

 
Betyg och stipendium 
Om du väljer att inte ta hem ditt betyg / stipendium på  avslutningsdagen så 
kan du hämta detta i receptionen under vecka 25, måndag-onsdag mellan 
klockan 08:00-15:00. Ta med legitimation!  
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