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PM studentutsläpp Nacka gymnasium juni 2020
Studentexamen 2020
Vi har glädjen att meddela att vi kommer att genomföra ett studentfirande på Nacka gymnasium.
Med anledning av den rådande situationen kring covid-19, kommer firandet att behöva anpassas.
Studentexamen kommer att firas i dagarna fyra och varje avgångsklass kommer att springa ut och
mötas av två gäster per elev. Skolan kommer att rita upp avståndsmarkeringar på skolgården, med
anvisade platser för gästerna, för att undvika trängsel. För att skapa en högtidlig dag och samtidigt
följa myndigheternas rekommendationer är det viktigt att alla elever och anhöriga följer skolans
instruktioner.

Studenter 2020
Som student välkomnas du till Nacka gymnasium in genom entrén i A-huset (se kartan nedan).
Studenterna anländer till A-huset från Finntorp och kan inte räkna med att gå genom skolan eller
över skolgården då den endast är öppen för utspringande studenter och anhöriga gäster.
Programmet följer en traditionell student vid Nacka gymnasium. Dagen innehåller bl.a. fotografering,
klasstid med mentor, studentlunch, prisutdelning och utspring. I anslutning till utspringet kommer
klassen tillsammans med alla gäster sjunga studentsången, så glöm inte att öva ordentligt
tillsammans med era anhöriga.
Efter studentsången finns möjlighet för klassen att spela en egenvald låt i det sista skedet av
utspringet. Önskad låt anmäler klassen till respektive bitr. rektor.
För varje klass filmas utspringet och läggs upp på Youtube med en kort fördröjning så att även andra
anhöriga kan vara med på distans.

Gäster till studenter 2020
Två gäster per elev är välkomna. Eleven anmäler sina gäster genom att svara i länken:
http://px.nu/k5dpk. Endast gäster som finns på listan släpps in på området.
Gästerna disponerar tillsammans en parkeringsplats vid Nacka Sportcenter. Parkeringen är
kostnadsfri. Gästerna väntar sedan på vändplanen vid skolan (se skyltning), på att insläppet ska
öppna. Gästerna behöver vara på plats senast 20 minuter innan utspringet.
Tänk på att hålla avstånden i kön på vändplanen. Skolans personal kommer att pricka av gästerna
mot listan och hänvisa dem till en ledig plats på skolgården. Alla platser kommer att ha god sikt, och
det är av yttersta vikt att varje par går till anvisad plats.
När studenterna har sprungit ut, ansluter de till sina gäster. De lämnar sedan skolgården och går mot
parkeringen via den östra utgången (se skyltning). Observera att studenter som sprungit ut från NG
inte kommer att kunna gå in i skolan igen efter utsläppet.

Vi har begränsat antal parkeringsplatser så det är också viktigt att bilarna lämnar parkeringen så fort
som möjligt och inte i onödan upptar parkeringsyta.

Riktlinjer med anledning av Covid-19
─

Elever eller anhöriga med förkylningssymtom ombeds stanna hemma.

─

Anhöriga som tillhör riskgrupp ombeds stanna hemma för att undvika att utsätta sig för smitta.

─

Håll avstånd och följ anvisningar från personal på området.

─

Max två gäster per elev släpps in på skolans område (se ovan).

─

Under studentfirandet i skolan, kommer klasserna att hållas åtskilda.

─

Studentutsläppet avbryts om rektor bedömer att vi inte kan följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer över hur gymnasieskolor ska arrangera studentexamen.

Policy – nykter och värdig student
─

Studenten är ett minne för livet och ska vara en positiv upplevelse. Precis som alla andra
skoldagar är man nykter.

─

Ingen elev som visar tecken på alkoholpåverkan får delta i de aktiviteter som ordnas av skolan.
Elever som förnekar att de är påverkade erbjuds möjlighet att blåsa. Vid utslag avvisas eleven.
Beslut om avvisning fattas av skolledare eller elevhälsoteam.

─

Alkoholhaltiga drycker får ej tas med in i skolan. De återlämnas inte om eleven är under 20 år.
Om eleven är över 20 år återlämnas de vid skoldagens slut. Drycker med en alkoholhalt på 3,5%
eller lägre åtelämnas även till elever som fyllt 18 år. (Observera också att ingen på skolan kan åta
sig att förvara drycker åt elever som ber om det.)

─

Inga kassar och väskor (undantag små handväskor) får medföras i skolan. Eleven har inte tillgång
till sitt skåp på studentutsläppsdagen och kan inte återvända in i skolan efter utsläppet.

Utspringsordning Nacka gymansium Student 2020

Insläpp

Tisdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Entré A-hus

2 juni

3 juni

4 juni

5 juni

BA17/ED17

SKD17/SM17
/SMU17

EJ17a

NB17

09:45

EE17a/EE17b

NU17

EJ17b

SA17

12:00

10:30

TE17a

NN17a

EK17a

SB17a

12:45

11:15

TE17b

NN17b

SU17

SB17b

13:30

12:00

TE17c

NAS17

EK17b

SB17c

14:15

09:00

12:45

NN17c

Karta över studentområdet

1. Entré A-huset
2. Parkering för gäster, 1 bil per elev
3. Avprickning för gäster/ingång skolgård
4. Utspringsplatsen
5. Utgång till parkering

Utsläpp
skolgården
11:15

15:00

