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Kære studenter og familier 

Hermed lidt praktisk info om dimissionen, som i år foregår som drive-in 

Onsdag d. 24/6 er der dimission for 3a, 3k, 3x 3y og torsdag d. 25/6 for 3i, 3n, 3z 

Der er beregnet én bil pr. student og I skal sidde i bilen fra start og til I bliver kaldt op foran sce-

nen. Jeres familie skal blive i bilerne. 

Der åbnes for ankomst og placering af bilerne fra kl. 16.00 og I vil blive placeret i den rækkefølge I 

ankommer. Der uddeles en pose til hver bil med kransekage, jordbær og bobler (alkoholfri) 

Der vil være opstillet en storskærm (meget stor) og bilradioerne skal indstilles til at modtage lyden. 

Frekvensen oplyses på dagen. Alt bliver filmet af 4 fotografer som bevæger sig rundt for at optage 

alle aktiviteter, så det vil være muligt at se mange detaljer på storskærmen. 

På scenen vil der være musikalske indslag, taler, videosekvenser og endelig overrækkelse af bevi-

ser.  

På et tidspunkt hen imod slutningen bliver I kaldt op klassevis foran scenen klassevis. På pladsen 

skal I danse en tur af Les Lanciers, som I har øver de seneste dage. I skal stå i de opmærkede felter. 

Succeskriteriet er her at det bliver sjovt og måske ikke så formfuldendt. 

Efter dansen skal I stille jer op i rækkefølge efter klasselisten på en lang række med 1m. afstand. LL 

vil hjælpe jer med dette. Derefter kaldes I op på scenen og modtager eksamensbeviset af mig 

mens studieretningslederen for den enkelte klasse læser navnene op. Når I har fået beviset, går I 

ned ad den anden trappe og bliver stående i en rundkreds med 1m mellemrum. Herefter smider I 

huerne op i luften, når jeg siger til. 

Efter dette går I ind i salen for at blive fotograferet og når det er overstået, går I ind på skolen i 

fællesområderne i 4. fløjen (3a onsdag, 3i torsdag) 3. fløjen (3k onsdag og 3n torsdag), 2. fløjen (3x 

onsdag, 3z torsdag) og Pyramiden (3y onsdag). Her vil der være livestream af resten af dimissionen 

på skærm og stillet tapas og bobler frem.  

Her tager I afsked med jeres lærere i en slags kombination af det, der ellers ville ske til Galla og 

det, der plejer at ske til receptionen til de sædvanlige dimissioner. (lærerne véd hvad det betyder) 

Når dimissionen for alle klasser er færdig og den sidste klasse er gået til fotografering slutter di-

missionen og forældre / familie kører hjem. 

 

Jeg ser frem til nogle festlige dage 

 

Lars Bluhme 

Rektor 
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Dimission Odder Gymnasium 2020 
 

Velkommen til en alternativ dimission på Odder Gymnasium 

På grund af forholdene er der visse ting, som I bedes overholde: 

 

 Ved ankomst i bilen bedes I køre ind på brandvejen ved den 

øverste parkeringsplads og afvente placering af personalet de 

gule veste. 

 

 Efter parkering bedes I slukke for motoren. 

 

 Under arrangement skal alle blive i bilerne. Dog med undta-

gelse af studenter, når de kaldes op foran scenen. 

 

 Det er ikke tilladt at ryge i bilen (pga. skolens rygepolitik og 

 brandfare) 

 

 Hvis der opstår en uventet situation, som kræver evakuering, 

skal I blive i bilerne og afvente at blive ledt til udkørsel af 

personalet. 

 

 Ved arrangementets afslutning bedes I være tålmodige og af-

vente personalets anvisninger for en gnidningsfri udkørsel. 
 

 

 

Med venlig hilsen 

Lars Bluhme 

Rektor 

 

 

 


