HAGA
STUDENT
2018
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.
Gymnasieskolorna i Norrköping och polisen har ett samarbete med
stadens krögare för att skapa en lugn och trevlig studentvecka. Den 8
juni samlar vi alla våra Hagastudenter i aulan för en föreläsning av
polisen om studentveckan.

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 dumma
saker så var rädda och ta hand om varandra.

Vi hoppas givetvis att ni alla ska ha roligt och att allt firande sker på ett
ansvarsfullt sätt. Vi vill att studenten ska bli ett underbart minne för livet
för er alla
På nästa sida hitta du alla tider som gäller för er studenter i år!

Med önskan om en härlig och minnesvärd studentvecka

Rektorerna på Hagagymnasiet
VÄND

Student 2018
18 MAJ

Studentbal

21 MAJ

Sista datum för att meddela Elisabet Malm om du vill sjunga på
avslutningen
Sista dag för att lämna in lekar till poängjakten. Lämna i Café Behaga

1 JUNI

9.40STUDENTMÖTE: Information om studenten, träna på
studentsången,
11.30
Föreläsning av Polisen om Studentveckan ”Kung i baren”. Vid
detta tillfälle
ska ni också lämna blanketten om studentflak till polisen.
Meddela om ni vill hålla tal på studenten

8 JUNI
09.45
10.00

MÖSSPÅTAGNING

Alla blivande studenter samlas i Aulan
Mösspåtagningsceremoni på skolgården
Sång, tal, lottning av utspringsordning och klassrum.
Anhöriga är välkomna att delta.

11-13

Start på poängjakten:
Mångkamp för på Himmelstalundsfältet tillsammans med
mentorerna

Städning av skåp, inlämning av datorer
Banderollsmålning enligt separat schema
Skolan står för färg. Klassen ordnar själva lakan
Ingen skollunch

11 JUNI

Kompensationsledigt för Gymnasiearbetet
Ingen skollunch serveras.

12-13 JUNI

Poängjakten fortsätter utanför skolan.
14 JUNI
11.00
12.00

Förmiddagen fram till kl. 11.00:
Klasserna förbereder sin presentation av poängjakten.
Uppvisning i trapphallen inför personal, åk 1 och 2.
Lunch serveras på skolan.

15 JUNI

STUDENTDAGEN

8.40
9.00 -10.30
11-12
dricka
12-14
14-15

Samling utanför Matteuskyrkan. Uppställning klassvis
Avslutningen. Treorna tågar in klassvis.
Studentfotografering på skolan. Vi bjuder på snacks och

15.00
ca16-17

Utspring!!

Studentmiddag med överraskningar
Samling i klassrummet tillsammans med mentorer
Anhöriga välkomna.
Gemensam färdväg med studentflak.

