
 

 

 

  

 

 

Studenten närmare sig med stormsteg. Denna tradition och högtidsceremoni sker i år under 

andra former än tidigare år, vilket vi informerat om tidigare. Vi hoppas att studenten trots 

rådande läge ska bli en högtid att minnas och ett bra avslut på er skoltid. För att dagen ska 

flyta på bra behöver vi alla hjälpas åt att säkerställa och följa de direktiv som skolverket och 

folkhälsomyndigheten gått ut med och som vi alla har skyldighet att efterleva och följa.  

 

Eleverna kommer att befinna sig på NFU under sammanlagt en och en halv timme. Därefter 

måste man avlägsna sig från skolan. Avslutning sker klassvis i Å va mer. Det kommer att 

serveras mat, tal kommer att hållas, stipendium kommer att delas ut, bildspel och sång som 

brukligt samt betygsutdelning. Efter detta kommer utspring på scen att ske. 

 

Alla elever får i formulär via länk nedan fylla i vilka två anhöriga man önskar ska få delta på 

utspringet. Endast anhöriga ifyllda i anmälningsformulär kommer att släppas in på skolgård. 

Anhöriga är välkomna till skolan 10 minuter innan utsatt tid för utspring. Själva utspringet 

kommer att livesändas via skolans facebooksida, så att anhöriga som ej får möjlighet att delta 

kan följa utspringet där istället. Om någon elev motsätter sig att filmas till livesändingen vid 

själva utspringet behöver elev kontakta Ullis senast den 5/6 med information kring detta.  

 

Skolgården kommer att märkas upp med numrerade kryss där respektive anhöriga får stå. 

Platserna kommer att lottas ut, så det finns inget behov av att vara först på plats för att försöka 

få en bra plats. Även entré för anhöriga kommer att märkas upp med avståndsmarkering för 

att trängsel ej ska uppstå.  

 

Efter själva utspringet är det av stor vikt att studenter och anhöriga omgående avlägsnar sig 

från skolans område och fortsätter firandet på annan plats.  

 

Parkering av bilar sker på grusparkering söder om skolan. Infart sker via Sockerbruksgatan, 

utfart via Segestrandsgatan. Se bifogade kartor nedan. Kartor nedan visar också var elever ska 

gå in på skolan, var anhöriga ska gå in, samt utgång efter utspring.  

 

Vi vill uppmana om att folkhälsomyndighetens direktiv gäller även vid student. God 

handhygien är viktigt. Det kommer finnas tillgång till handsprit på skolan. Har du symtom 

eller är sjuk ska du inte delta, varken som student eller som anhörig. Äldre anhöriga bör också 

avstå studentfirandet. Viktigt att undvika trängsel och att hålla avstånd till andra. Detta gäller 
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studenter, anhöriga och all personal på skolan. Det är av största vikt att följa skolans direktiv 

och förhållningsregler.  

 

Nedan finner ni en länk till det formulär som varje student ska fylla i. I formuläret ska namn, 

klass, specialkost samt namn på anhöriga som ska delta fyllas i. Vi önskar också en mail-

adress som vi kan nå er på till hösten för att bjuda in er till lärarmiddag. Formuläret måste 

vara ifyllt senast den 5/6. 

 

LÄNK TILL FORMULÄR – OBLIGATORISKT ATT FYLLA I 

https://forms.gle/Bqq2gKFz4ncm2qic6 
 

 

Tider då studenterna ska komma till skolan: 

 

BF17  10.00 

NA17  11.30 

TE17  13.00 

SA17 14.30 

 

Utspring för respektive klass. 10 minuter innan utsatt tid är anmälda anhöriga välkomna till 

skolan.  

 

BF17  11.15 

NA17 12.45 

TE17 14.15 

SA17:1 15.45 

SA17:2 16.10 

 

Studenter i SA17 kommer att springa ut i två omgångar. Efter att första gruppen sprungit ut 

måste studenter och anhöriga avlägsna sig innan nästa grupp anhöriga kan släppas in på 

skolgård och resterande del av klassen kan springa ut. 

 

 

Välkomna till student 2020 

 

Alexander Magnusson 

Rektor NFU 
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Gul pil – Markerar ingång för elever till Å va mer 

Grön pil – Markerar ingång för anhöriga och kö till insläpp 

Blå pil – Markerar infart till parkering och utfart från parkering 

Orange ruta – Markerar scen för utspring 

Röda pilar – Markerar utgång för studenter och anhöriga efter utspring 
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