Kære forældre til næsten-studenter
Nu er der ikke længe til at studenterne springer ud, huerne skal sættes på, og vi får lov at fejre denne
sommers studenter. Vi glæder os sammen med eleverne og jer. Der er nogle vigtige praktiske forhold
omkring afvikling af de sidste dage i skoleåret, hvorfor vi vil bede jer læse nedenstående informationer.
Sidste eksamen og gæster. Årets studenter springer ud mandag d. 21/6, tirsdag d. 22/6 og onsdag d. 23/6.
Hver student er velkommen til at medbringe 5 gæster ved sidste eksamen. Ændring: Der er ikke længere
begrænsning på antal gæster ved sidste eksamen. Der vil være mulighed for efterfølgende at fejre
begivenheden i skolens gård og spisesalen (hvis der ikke er spisepause) – naturligvis under hensyntagen til
øvrige studenter, der ikke er færdige med eksamen. Gæster er velkomne til at være på KG ca. i 1 times tid.
Gæster til hue-begivenhed skal være ny-testede (max 72 timer) eller kunne fremvise coronapas. Det er
tilladt at medbringe fx champagne eller lign. den dag, under forældres ansvar, men vi siger nej tak til
konfettirør af hensyn til rengøring og naturen.
Studenterkørsel. Onsdag d. 23/6 vil der være studenterkørsel, som der nu er givet grønt lys til. Vi glæder os
til denne festlige begivenhed. Samtidig opfordrer vi værterne til at begrænse udskænkningen af alkohol,
således at vores studenter kan være friske i hoved og krop hele dagen og have mulighed for en festlig,
sikker og mindeværdig dag.
Dimission. Fredag d. 25/6 kl. 10.00 er der dimission med overrækkelse af eksamensbeviser. Samlingen er
fælles for alle, men eleverne placeres klassevis, og man sidder på stole sammen med sin student. Til
dimensionen må der være 5 gæster pt student. Programmet for dagen vil være:
•
•
•
•
•
•

Andagt ved Erik Kloster
Rektortale ved Jacob Leinum
Overrækkelse af eksamensbeviser
Elevtale ved Tobias Bro Skuldbøl
Lærertale
Musikalske indslag

Efterfølgende vil der være en corona-venlig servering, fotografering af studenter og mulighed for at hjælpe
med at tømme værelset. En gæst må hjælpe med at tømme værelset.
Coronarestriktioner. Vi overholder fortsat gældende retningslinjer. Som gæst opfordres man derfor til at
benytte skolens spritdispensere og overholde gældende afstandskrav uden for smittekæden. Gæster på KG
skal ved alle besøg være ny-testede eller kunne fremvise coronapas.
Alkohol og KG. Vi ønsker at være med til at skabe gode rammer for et sundt, godt og festlig ungdomsliv.
Snak gerne med jeres elever om, hvordan der bedst muligt kan skabes gode rammer for studenterfester
uden gruppepres, og hvordan man kan feste uden at være beruset. Tal gerne med jeres unge om disse ting
på forhånd, så rammer, forventningsafstemning og aftaler er på plads i god tid.
Skulle der være opfølgende spørgsmål og kommentarer, er I meget velkomne til at skrive til os på
kontor@kristne-gym.dk
Vi glæder os til se jer!
Med venlig hilsen

Jacob Daniel Leinum
Rektor

