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Information inför Studenten den 14 juni 2018
Fotograferingen vid balen och studenten kommer att hanteras av Exakta Foto. Information om tider,
priser mm kommer senare
Balen tisdagen den 12 juni anordnas och genomförs helt av eleverna själva (skolan har beställt
fotograf för mingel- och parbilder).
Studentdagen den 14 juni
Kl 12.30-14.45: Klasserna samlas vid matsalen för fotografering enligt särskilt schema.
Kl 15.00: Samling i matsalen för gemensam avslutning med mat, tal, betygsutdelning mm där ni
kommer att sitta klassvis. En kortare paus kommer att vara inlagd i programmet. Samlingen avslutas
med att alla studenter sjunger studentsången tillsammans. Av tradition tas mössorna på först till denna
gemensamma studentsång i matsalen.
Från ca kl 16.30 underhåller Örkelljunga musikkår utanför matsalen för ankommande släktingar och
vänner.
Kl 17.00: ”Utspringet” påbörjas. Detta sker klassvis efter särskild ordning (ordningen beslutas av
skolledningen och är ännu ej bestämd). Inför utspringet, som sker till musik, ska respektive klass
lämna in en cd (fungerar inte med usb-minne eller telefon) med den låt som klassen vill ”springa ut”
till. CD:n ska lämnas till Inga-Lill på exp i god tid före samlingen, gärna innan studentdagen,
(Ha gärna en backup om något skulle strula).
Utspringet sker från matsalen och avslutas på ett lastbilsflak som finns utställt på gräsmattan utanför
matsalen. På flaket ser vi gärna att varje klass håller ett litet tal/sjunger/dansar, max 3 minuter. Klassen
samlas därefter nedanför flaket tillsammans med övriga klasser. När alla klasser sprungit ut kommer
förhoppningsvis en elevrepresentant att hålla ett tal till studenterna. Studentsången sjungs återigen
gemensamt med musikkåren.
Därefter kan studenterna ta emot sina anhöriga och vänner.
Efter ca 15 minuter samlas studenterna i allén för gemensam marsch till Brunnsparken, där upplösning
sker. Ev studentkorteger utgår härifrån.
Av erfarenhet vet vi att studentavslutning och alkohol tyvärr kopplas ihop.
Alkoholförtäring är självfallet förbjudet inom skolans område. Från skolans sida kommer vi
konsekvent att beslagta alkoholhaltiga drycker i samband med avslutningsdagarna/examensdagen på
skolan.
Om någon elev uppför sig oacceptabelt eller är påverkad av alkohol i samband med studentfirandet
kan det innebära avstängning från deltagandet i avslutningen på studentdagen.
Liksom tidigare år råder förbud mot visselpipor och tutor inomhus. Detta med omtanke om dem som
har besvär med höga ljud.
Vi vill att studentexamen på Kunskapscentrum 2018 skall bli en minnesvärd dag för alla. Det
skall vi alla medverka till!
Har ni några frågor får ni gärna höra av er.
Tänk på att informera era föräldrar, släktingar och vänner om vilka tider och rutiner som
gäller
Vänliga hälsningar
Skolledningen
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