
Bra att veta inför 

Studenten  
Fredag 8 juni 2018 

 
 

 
 
 09:00  Fotografering 

 11:30  Studentlunch 

 14:00 Samling i klassrummen 

 14:30  Utspring 



PRAKTISKA ANVISNINGAR 
 

  
Värmdö gymnasiums studenter lämnar skolan fredagen den 8 juni kl 14.30. De kommer 

att välkomnas av mycket folk och många bilar.  Parkeringsplatsen närmast skolan är 

avstängd för biltrafik och reserverad för anhöriga och vänner som väntar på studenterna. 

Enskedehallens parkering är numera infartsparkering och brukar vara fullbelagd. Vi 

rekommenderar att ni parkerar bilen på någon gata i skolans närområde och undviker 

Simlångsvägen. Räkna med att det kan ta lång tid att lämna skolområdet. 

 

Alla klasser tilldelas ett klassrum där de kan vinka till publiken. Eleverna har själva målat 

ett lakan med en hälsning från klassen och lakanet hängs ut under klassrummets fönster 

så att ni ser var varje klass finns. Klasserna springer ut klassvis och ställer sig på en liten 

scen framför skolan för fotografering. Där gäller det att vara snabb om ni ska hinna med 

att ta kort. Skolan har en fotograf som fotograferar alla klasser och bilderna läggs ut på 

vår hemsida.  

 

Respektera avspärrningarna närmast skolan. Efter fotografering ställer klasserna upp vid 

sidan av scenen och väntar på att alla ska komma ut. När alla är samlade klipper en av 

eleverna avspärrningsbandet och alla springer gemensamt till väntande anhöriga och 

vänner. Vi planerar att sätta upp skyltar med klassbeteckningar så ni hittar varandra efter 

utspringet. Därmed är studentfirandet på VGY avslutat. 

 

Skolan stänger kl 15.30. 

 

Vi ber alla (studenter och familjer) att uppmärksamma att detta är en skoldag och 

därmed alkoholfri. Vi välkomnar eleverna i entrén när de kommer på morgonen. 

 

 

Christina Ahlgren 

Rektor 



SCHEMA FÖR STUDENTFOTO 
 

Vi kommer att ha fem fotografer så att två grupper kan fotograferas samtidigt. Varje 

grupp tar ca 20 minuter.  

 

Gruppfotograferingen kommer att ske utomhus om vädret så tillåter. Enskild 

fotografering kommer att ske i ett klassrum i hus A.  

 

Fotograferingsordningen är enligt följande: 

 

 
Klass  Tid Enskilda 

NAA1  09:00 09:20 

NAB  09:20 09:40 

NAC  09:40 10:00 

NAD  10:00 10:20 

EKA  10:20 10:40 

EKB  10:40 11:00 

EKC  11:00 11:20 

 

Klass  Tid Enskilda 

NAA2  09:00 09:20 

SAA  09:20 09:40 

SAB  09:40 10:00 

SAC  10:00 10:20 

SAD  10:20 10:40 

TE  10:40 11:00 

ESMU  11:00 11:20 

 



STUDENTLUNCHEN 
 

Studentavslutningen är en kulmen på elevernas skoltid och det är viktigt  

att den sista upplevelsen av gymnasietiden blir positiv och värdig. Därför ber vi elever 

och mentorer i klasserna att ta upp nedanstående punkter till diskussion inför 

avslutningen, exempelvis under ett mentorsråd. 
 

 Agera på ett sätt som det anstår ett så viktigt tillfälle som studenten. 

 Inta lunchplatserna först efter att ni inbjudits till detta. Klassens plats hittar man på 

uppsatt bordsplacering. I väntan på att inbjudan ges från toastmaster förblir man stående 

vid sin plats.  

 Vid studentlunchen är det viktigt att ni respekterar era medstudenter. Vi ber er därför att 

inte försöka övertrumfa andra klasser med skanderingar eller sånger. 

 Pipor, tutor eller dylikt är inte tillåtna. 

 Lyssna uppmärksamt när det hålls tal eller uppträds. Avstå gärna från att äta då och 

lyssna på vad som sägs. Uppskattning visas genom varma applåder. 

 Man lämnar inte sin plats under lunchen utan passar på att njuta av umgänget och 

situationen. Toalettbesök och liknande ärenden har man klarat av innan man går till 

bords. 

 

VÄLKOMNA! 
 

 

MENY: 

RÖKT KALKON, POTATISSALLAD OCH TOMATSALLAD 

KUVERTBRÖD OCH MINERALVATTEN 

KAFFE OCH CHOKLADKAKA MED VISPGRÄDDE OCH JORDGUBBAR 

 

SPECIELLA ÖNSKEMÅL GÄLLANDE STUDENTLUNCHEN 
 

Det åligger varje mentor att lämna in en förteckning över eventuella specialönskemål. 

Skriv ett mejl med klassens namn + ”studentlunch” i ämnesraden. I mejlet noterar du: 

 

Förnamn och efternamn på eleverna samt speciella önskemål, till exempel: 

 vegetarisk kost 

 allergi 

 gluten- eller laktosintolerans 

 

Önskemålen mailas in klassvis till intendenten senast onsdag den 23 maj. 



KLASSERNAS HEMVIST 

 
Under dagen samlas klasserna i olika salar. 

Klassrumsfördelningen meddelas senare. 

 

Vinnande klass i affischtävlingen får stå på altanen! 
 

 

 
 

 

LAKAN 

Varje klass målar sitt egna lakan som kommer att hängas ut under hemrummets fönster. 

Christina kommer besöka klasserna för att informera om rutinerna och dela ut lakanen. 

 

Tänk på att lägga texten så att lakanet kan hängas på långsidan, annars skymmer det 

fönstret inunder. Lämna en fri remsa (15 cm) på lakanets över- och underkant så att det 

går att fästa upphängningspinnar. Pinnarna kan ni hämta hos vaktmästarna. 

 

När ni är nöjda med ert alster och ni har satt fast upphängningspinnarna så lämnar ni 

rullen till vaktmästarna. 

 

 

Färdiga alster vill vaktmästarna ha  

senast måndag 4 juni.  

Vaktmästarna ser till att lakanet kommer upp i rätt rum. 
 

 

   



SÅNGERNA 

 

 

 

Sjung om studentens lyckliga dag 

 

Sjungom studentens lyckliga dag 

låtom oss fröjdas i ungdomens vår 

Än klappar hjärtat med friska slag 

och den ljusnande framtid är vår 

Inga stormar än 

i våra sinnen bo 

Hoppet är vår vän 

och vi dess löften tro 

när vi knyta förbund i den lund 

där de härliga lagrarna gro  

där de härliga lagrarna gro  

Hurra! 

 

 

 

 

Du gamla, du fria 

 

Du gamla, du fria, du fjällhöga nord 

Du tysta, du glädjerika sköna 

Jag hälsar dig, vänaste land uppå jord 

Din sol, din himmel, dina ängder gröna  

Din sol, din himmel, dina ängder gröna  

 

 

 

Den blomstertid nu kommer 

 

Den blomstertid nu kommer  

med lust och fägring stor 

Du nalkas, ljuva sommar  

då gräs och gröda gror 

Med blid och livlig värma  

till allt som varit dött  

Sig solens strålar närma  

och allt blir återfött 

 

De fagra blomsterängar  

och åkerns ädla säd  

De rika örtesängar  

och lundens gröna träd  

De skola oss påminna  

Guds godhets rikedom 

Att vi den nåd besinna  

som räcker året om 

 
 


