
Student 2021 

 

Studenten närmar sig med stormsteg. Denna tradition och högtidsceremoni sker i år under andra 
former precis som i fjol, 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.  

Elevernas avslutning 

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. Utspringet sker i år på framsidan av 
skolan (A-huset, ut mot Börringevägen) 

Utspringet 

Alla elever har fått anmäla två anhöriga som 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 i stället. Om 
någon elev motsätter sig att filmas till livesändningen vid själva utspringet behöver elev kontakta 
Ullis senast den 7/6 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 

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

Följ Folkhälsomyndighetens direktiv 

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

 

 

 

 



Tider då studenterna ska komma till skolan: 

BF18 10.00 

NA18 11.30 

TE18 13.00 

SAEK18 14.30 

 

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

BF18 11.15 

NA18 12.45 

TE18 14.15 

SAEK18 16.00 

 

 

Välkomna till student 2021! 

 

Alexander Magnusson 

Rektor NFU 


