STUDENTVECKAN 2018
Till dig som är förälder eller anhörig till
student på Hagagymnasiet
Nu närmar sig slutet på gymnasiestudierna och en ny
tid väntar Vi hoppas att den sista studentveckan ska
bli en trevlig och minnesvärd tid – en vecka att tänka
tillbaka på med glädje. Av erfarenhet vet vi att festande
och krogbesök ingår i många ungdomars liv tiden före
studenten. Det är bra om vi alla – både skolpersonal och föräldrar –
uppmärksammar hur våra ungdomar mår.
Tänk på att skolans regler gäller på alla skolaktiviteter, både i själva
skolan men också på Himmelstalundsfältet. Det innebär totalt
alkoholförbud och att den som är påverkad kommer att avvisas och
medhavd alkohol beslagtas. Tänk också på att alkohol kan leda till att
man gör
Gymnasieskolorna i Norrköping och Polisen har ett samarbete med
stadens krögare för att skapa en lugn och trevlig studentvecka. Den 1
juni samlar vi alla våra studenter i aulan för en föreläsning av Polisen
om studentveckan.
Vi vill givetvis att våra studenter ska ha roligt men att allt firande sker
på ett ansvarsfullt sätt. Här är du som förälder också viktig. Vi vill ju alla
att studenten ska bli ett underbart minne för livet.

Har du frågor kring studenten och vårt utspring
kan du alltid kontakta oss, tel: (receptionen)
011-15 38 30, mejl:
hagagymnasiet@norrkoping.se
Vänlig hälsning
Skolledningen
VÄND
Hagagymnasiet

Studentveckan
8 JUNI

09.50

Eleverna samlas i Aulan

10.00

Mösspåtagningsceremoni på skolgården
Anhöriga är välkomna att delta.

11-13

Start på poängjakten:
Mångkamp för studenterna på Himmelstalund

Städning av skåp, banderollsmålning på skolan.
Aktiviteter
Ingen skollunch

11 JUNI

Treorna har studiedagar. Inga aktiviteter på skolan.
Ingen skollunch serveras.

12-13
JUNI

Poängjakten fortsätter utanför skolan.
Under förmiddagen kommer studenterna att ha

14 JUNI

15 JUNI

aktiviteter på skolan. Lunch serveras.

STUDENTDAGEN
8.40

Samling klassvis utanför Matteuskyrkan

9.00 -10.30 Avslutningen. Treorna tågar in klassvis.
11-12

Studentfotografering på skolan

12-14

Studentmiddagen

14-15

Samling i klassrummet tillsammans med
mentorer

15.00

Utspring på Hagas skolgård. Anhöriga välkomna.

ca16.00

Gemensam färdväg med studentflak.

