
Välkommen
till studentavslutning

Varmt välkommen till studentavslutning på Härnösands 
gymnasium torsdag den 10 juni.

Firandet sker utomhus på skolgården. Varje student får möjlighet att bjuda in två gäster till 
firandet. Två är det totala antalet gäster och det gäller oavsett om gästerna är vuxna eller barn. 
Elevernas mentorer kommer att dela ut biljetter som studenten får ge till sina gäster. Biljetten 
måste visas upp vid ingången till firandet.

Smittspridningen i Härnösand börjar äntligen gå ner, men vi behöver fortfarande vara försiktiga 
och agera klokt. Detta för att inte riskera några bakslag. Vi ber alla att respektera och följa de 
regler vi har satt upp. Tillsammans skapar vi en fin och minnesvärd dag för våra studenter.

Så här gör vi!
• Varje elev får ha max två gäster. Det gäller oavsett om gästerna är vuxna eller barn. 
• Mentorerna delar ut två biljetter till varje student. Biljetterna ska visas vid  

insläppet till skolgården.
• Skolgården kommer att vara avspärrad av för obehöriga.
• Publikinsläpp sker mellan C och D-huset. Se karta på baksidan.
• Håll avstånd i kön och kom tidigast 10 minuter före insläppstid. Detta för  

att undvika folksamling.
• Som publik kommer du att få en markerad plats där du ska stå under hela utspringet.
• När utspringet är slut lämnar du området via A och E-huset. Se karta på baksidan.
• Vill du sedan möta upp din student får du göra det utanför skolområdet.



 *Studentfotografering sker framför E-huset mot Brunnshusgatan.

Klass Studentfoto* Samling Lokal Utspring A-huset

ES 18 9.40 10.00 Fiket1 11.15

Gysär 8.30 8.00 Ordinarie klassrum 11.30

NA18 10.10 10.30 Matsalen 11.45

EK18 10.25 10.45 Ärtan 12.00

SA18 10.40 11.00 Aulan 12.15

TE18 10.55 11.15 Landgrenhallen 12.30

    

LÄR18 12.40 13.00 Aulan 14.15

RL18 12.55 13.15 Restaurang Castor 14.30

BF18 13.10 13.30 Origo 14.45

VF18 13.25 13.45 F-huset 15.00

A

B

C

D

E
G

F
Eriksbergsgränd

Ingång för anhöriga

Utgång för studenter

Utgång för anhöriga

Br
un

ns
hu

sg
at

an

La
nd

gr
en

sh
al

le
n

HÅLLTIDER


