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Kære alle 

Hermed lidt oplysninger om fejringen af jeres kommende studentereksamen. 

Studenterhue 21/6 – 23/6  2021 

Når I får huen på efter sidste fag, må I invitere maks. 5 personer til at overvære dette. Dette kommer 

til at foregå i Pyramiden, hvor I vil sidde ved borde ”familie-vis”. Der er tradition for at medbringe 

lidt snacks og drikkevarer, og der er mulighed for at sidde ved bordene en halv times tid. Derefter 

bedes I gå udenfor og fortsætte fejringen, så der er plads til næste hold i Pyramiden. Er der flere end 

5, der vil deltage i hue-begivenheden, er de velkommen til at tilslutte sig på det tidspunkt, I går 

udenfor. Vi har opsat pavilloner på udendørsområdet i tilfælde af regn. 

Af hensyn til smitterisiko og ro under eksamen må jeres familiemedlemmer ikke komme ud i flø-

jene, men vente med at sætte huen på jer, indtil I kommer ud i Pyramiden. 

Deltagere i denne begivenhed – både indendørs og udendørs - vil blive bedt om at fremvise gyldigt 

Coronapas ved indgangen. Ankommer man først til den udendørs del bedes man på eget initiativ 

henvende sig ved indgangen, inden man går ud til de øvrige. Har man ikke et gyldigt Coronapas, er 

der mulighed for – som en service - at gå i Idrætshallen og få foretaget en kvik-test. Til dette skal 

der beregnes ca. 25 min. 

Dimission 23/6 + 24/6 

Igen i år kommer vi til at dele dimissionen op på 2 dage. Vi holder den udendørs ved siden af hallen 

på en stor scene og der vil være pavilloner / telte til jer og jeres pårørende. Altså ingen drive-in i år. 

Vi må samles maks. 500 ad gangen og for at give jer mulighed for at få jeres familiemedlemmer 

med gør vi det altså på 2 eftermiddage. Dermed kan I få lov til at tage 4 familiemedlemmer med 

hver. Også her er det et krav at kunne fremvise et gyldigt Coronapas ved starten af arrangementet. 

Disse dage vil der ikke være mulighed for kviktest i hallen, så I skal altså i forvejen sørge for at 

have en gyldigt pas. 

Dimissionen 2021 kommer til at foregå onsdag 23/6 og torsdag d. 24/6 – begge dage fra kl. 17.00 

og til ca. 19.00. Onsdag vil vi dimittere 3i, 3k og 3x og torsdag bliver det så 3a, 3n og 3z. Dette 

er valgt i forhold til hvornår I skal op i sidste fag og for at vi kan nå at udfærdige eksamensbeviser 

til jer. 
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Dimissionen vil komme til at indeholde taler, musikalsk underholdning og naturligvis overrækkelse 

af eksamensbeviser. Og der vil også være tid til at fremvise jeres evner indenfor Les Lanciers. Der 

vil være et glas bobler og lidt lækkerier fra Madhimlen til jeres pårørende og når I er færdige med 

selve dimissionen og Lancier, er der mulighed for at samles under pavillonerne klassevis med jeres 

familier og lærere og sige tak for de 3 år. 

I vil herunder blive kaldt ind klassevis i idrætssalen for at stille op til det traditionelle studenterbil-

lede. 

Herefter siger vi farvel til forældrene og I mødes så klassevis inde på skolen i hver sin fløj sammen 

med lærerne og får lidt at spise (tapas) og mulighed for at skåle med lærerne og tage afsked med 

hinanden. Dette arrangement skal slutte senest kl 21.00, idet vi i henhold til de givne retningslinjer 

ikke må afholde klassefester eller årgangsfester. 

 

Med venlig hilsen 

Lars Bluhme 

Rektor 


