
Här kommer info till ALLA elever. Först info till åk 3 om tiderna för studenten och därefter 
info till åk 1-2 om avslutningen. Sist kommer info om nästa vecka och buffertdagarna.

Studenten (9 juni)

Klass 3A - samling 9.00 och utspring ca 10-10.15

Klass 3B - samling 10.45 och utspring ca 11.45-12.00

Klass 3C - samling 12.30 och utspring ca 13.30-13.45

VIKTIGT:
Utspringet sker in på arenan och varje elev får bjuda in 2 personer som måste anmäla sig 
vid entré till läktaren. Inga undantag görs. Det är inte tillåtet att bjuda in andra personer 
som möter upp er efteråt utanför arenan. Om det samlas folk utanför kommer vi avbryta 
hela dagen omedelbart. Polis har meddelat att de kommer vara på plats. Inga kompisar 
eller elever från åk 1-2 får vara på/vid/utanför arenan denna dag! Respektera detta!

Det är i år extra viktigt att ni kommer nyktra och i tid till er student - om man kommer för 
sent eller onykter får man ej delta. Detta kommer vi att vara mycket hårda med.

OBS! ÅK 3: Meddela era anhöriga/familj denna information. De kan inte se detta 
meddelande på Its.

Avslutning åk 1-2 (8 juni)

Detta sker via Zoom och det kommer bli en aktivitet inklusive tävling med era mentorer. Tid 
för detta meddelas i nästa vecka.

Buffertdagar i nästa vecka (tis 1 juni - tors 4 juni)

På måndag är det sista dagen vi läser efter schemat och på tisdag-torsdag är det 
buffertdagar då ni kan arbeta med sådant ni själva behöver. Vissa elever kommer att kallas 
till zoom-lektioner och vissa elever till skolan, detta kommer medelas senast på måndag. 
Om ni har ett eget behov av att komma in till skolan anmäls detta till er mentor eller till 
Johan Nyström, som vanligt. Man måste få godkänt för att få vara i skolan.

Fredag i nästa vecka - den 5 juni - är en sk prövningsdag, då vi genomför prövningar i 
kurser som inte är godkända sen tidigare läsår. Detta är såklart bokat och planerat med 
ansvarig lärare i så fall!

Allt gott!

Jens


