Information till dig som tar studenten och till
dig som är vårdnadshavare
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Hej!
I år blir studentavslutningar i Sverige inte som de brukar vara och vi förstår att du
som tar studenten kan vara besviken över detta. I Norrköping kommer studenten
att genomföras, men det blir i ett alternativt format som är anpassat efter
myndigheternas riktlinjer. Nu arbetar rektorerna på gymnasieskolorna tillsammans
med ett urval av elever och medarbetare för att arrangera en alternativ student som
ändå ska kunna ge dig ett positiv minne för livet.
I det här brevet kan du läsa om vad som gäller kring studenten i Norrköping och
vad du ska tänka på. I brevet hittar du också datum och tider för utspring på din
skola. Du kommer få mer information om studenten från din skola.

Tack för att du bidrar och tar ansvar
Alla har ett ansvar att bidra till att minska smittspridningen av covid -19. Det är en
sjukdom som kan vara allvarlig för vissa grupper. Därför är det viktigt att du
följer rekommendationerna så att vi kan minska smittspridningen. Det är viktigt
att alla som deltar under studenten är friska och tar ansvar genom att inte komma
om man har symtom som hosta, halsont, snuva, feber och huvudvärk. Vi är
medvetna om att du som gymnasieelev redan har tagit ett stort ansvar under
perioden av distansundervisning. Vi uppmanar dig och dina anhöriga att fira
studenten på ett ansvarsfullt sätt och bidra till att minska smittspridningen.

Utspringet
Utspringet genomförs klassvis. Två anhöriga per elev får delta vid utspringet. Du
som deltar kan ringa, ha videosamtal eller livesända så släkt och vänner som inte
är med på plats kan vara med digitalt. Anhöriga får endast vara utomhus. Tänk på
att hålla avstånd till andra på plats. Som anhörig kommer du få en tilldelad plats
där du väntar tills din student kommer ut.
Alla rektorer gör en riskbedömning för att säkerställa att utspringet kan
genomföras på ett säkert sätt. Utspringet kan endast genomföras om det sker
under säkra former. Det är viktigt att alla tar ansvar och följer regeln med endast
två anhöriga på plats för att utspringet ska kunna genomföras.

UTBILDNINGSKONTORET
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Studentkortege
Enligt Folkhälsomyndigheten ska studentflak med kortege inte förekomma.
Därför är studentkortegen i Norrköping inställd. Om du har bokat ett flak är det
viktigt att du avbokar det snarast. Flera företag som vill hyra ut flak har gått ut
med information och argumenterar för att korteger går att genomföra, vilket inte
är sant.

Mösspåtagning
Mösspåtagningen kommer att genomföras klassvis den 8 juni. Din skola
informerar dig om detaljerna kring mösspåtagningen på din skola.

Fester och aktiviteter
Folkhälsomyndighetens allmänna råd innebär att vi bör undvika större
sammanhang där människor träffas, som till exempel fester. Undvik större
studentfester och att träffas över klasserna. Träffas istället i mindre grupper och
hitta alternativa sätt att fira. På norrkoping.se kan du läsa mer om de allmänna
råden. https://www.norrkoping.se/information-om-det-nya-coronaviruset.html

Studentbalen
Studentbalen kan inte genomföras utifrån Folkhälsomyndighetens
rekommendationer och är därför inställd.

Riskgrupper
Personer som tillhör riskgrupp eller är över 70 år bör avstå från deltagande vid
utspringet.

Vad menas med en rekommendation?
Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för hur årets
studentfirande ska genomföras utifrån pandemiläget som råder. En
rekommendation från en myndighet i Sverige är ingen lag. Myndigheter kan inte
bestämma över lagar. Men det är det starkaste en myndighet kan säga. Det betyder
att vi ska göra det som myndigheten säger. Bland dessa rekommendationer står
det bland annat:


Skolklasser på flak eller liknande bör inte förekomma



Större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga
avgångselever eller hela skolan får inte anordnas.
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Håll avstånd och tvätta händerna
Tänk på att hålla avstånd till andra och tvätta händerna. Tillsammans kan vi
bromsa smittspridningen. På norrkoping.se/studenten uppdaterar vi med
information om årets studentfirande.
Tack för ditt fina arbete under perioden av distansundervisning och grattis till dina
fullföljda studier. Vi hoppas att du får ett fint avslut på dina gymnasiestudier trots
de rådande omständigheterna.
Med vänlig hälsning
Claes Göransson, verksamhetschef gymnasiet
Jonas Eriksson, verksamhetschef gymnasiet
Sofie Lindén, utbildningsdirektör

Datum och tider för utspring
Torsdagen 11/6
HA17

Samling vid Kristina kl. 10.00
Utspring kl. 11.30
Samling för anhöriga på anvisad plats utanför Kristina kl. 11.15

HV17

Samling vid Kristina kl. 12.30
Utspring klockan 14.00
Samling för anhöriga på anvisad plats utanför Kristina kl. 13.45

Fredagen 12/6
Ek17c

Samling vid Kristina kl. 10.00
Utspring kl. 11.30
Samling för anhöriga på anvisad plats utanför Kristina kl. 11.15

17b

Samling vid Kristina kl. 12.30
Utspring kl. 14.00
Samling för anhöriga på anvisad plats utanför Kristina kl. 13.45

17a

Samling vid Kristina kl. 15.00
Utspring kl. 16.30
Samling för anhöriga på anvisad plats utanför Kristina kl. 16.15

