
Inbjudan och information om studentfirande på Aspero Idrottsgymnasium 2020 

Den 9 juni kommer vårt studentfirande på Aspero äga rum! Efter tre händelserika år och framförallt 
en ovanlig sista termin är det nu dags för våra studenter att ta nästa steg i livet och detta vill vi 
naturligtvis uppmärksamma och fira, så gott det bara går! 

Studentfirandet kommer att ske klassvis och tiderna för dagen och respektive klass kommer att 
kommuniceras med varje elev enskilt. Detta för att undvika spontana folksamlingar vid skolan. 
Varje grupp kommer att vara i skolan i ungefär en timme och denna timme ägnas åt sedvanliga 
aktiviteter såsom tal, mösskrivning, stipendieutdelning och lättare lunch.  

Ett utspring, eller snarare ”inspring”, kommer därefter att ske på innefotbollsplanen i arenan och 
detta kommer att sändas i en livestream på webben. Länkar och information kring sändningen 
kommer att komma ut på våra sidor för information och kommunikation (hemsida, Itslearning, 
Facebook och Instagram) dagen innan studenten. Elever som inte önskar vara med i sändning på 
webben bör meddela oss detta i god tid innan utspringet. 

Varje elev kommer att kunna bjuda in två personer till att närvara i hallen under utspringet/
inspringet och det är av yttersta vikt att inte fler anhöriga eller vänner följer med till arenan, då vi i 
så fall riskerar att överskrida det antal som är tillåtna vid en allmän sammankomst. Om vi 
misstänker att detta kan komma att ske så måste hela arrangemanget tyvärr ställas in, även med kort 
varsel.  

Tiderna för dagen är 09.00 - 14.00 och klasserna kommer att springa ut med  60-90 minuters 
mellanrum. Varje klass/elev kommer att få just sin tid cirka en vecka innan studenten. 

Som vanligt vill vi även påminna om att studenten är ett alkoholfritt evenemang och just i år ser vi 
det som extra viktigt att alla elever är nyktra och omdömesgilla - vi tror att alla inser vikten av det. 
Skulle man mot förmodan vara påverkad så kommer man inte att kunna delta på studentfirandet. 

På förekommen anledning måste vi även uppmana alla som har för avsikt att delta på vår student att 
inte närvara om man upplever symptom på sjukdom. För elever som av denna eller annan anledning 
inte kan närvara kommer en webb-länk till Zoom att finnas med under det interna studentfirandet i 
skolan. Detta är alltså inte en allmän sändning utan enbart för våra elever och det krävs att man blir 
individuellt insläppt av zoom-värden. 

Välkomna och med hopp om en lyckad och minnesrik dag! 
 
PS: Våra klasser i år heter: SASAM 3A, SABET 3B, EKEKO 3C. 

Med vänliga hälsningar  

Jens Naezer 
med personal 
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Göteborg 


