
 
 

Välkomna till ett glatt och värdigt studentfirande! 

Mariella Augustsson, rektor 

 

 
Bästa student, här får du praktiska råd för dig själv och dina nära och kära inför din stundande studentexamen vid 

Järfälla gymnasium. Fota         av informationen på baksidan av detta brev samt kartan och dela med dina nära och 

kära        på sociala medier, så att alla vet vilka förväntningar som finns när man vistas på skolans område        .      

Studentfotografering i L116, tisdagen den 4 juni 

(med möjlighet till porträttfotografering efteråt i Galleriet) 

08:40 VF3 09:40 EE3A 10:40 TE3AB  12:20 NA3B 13:20 EK3 

09:00 BA3A+YI3 10:00 EE3B 11:40 TE3C 12:40 NA3C 13:40 ES3 

09:20 BA3B+YI3 10:20 EE3C 12:00 NA3A 13:00 SA3 14:00 GYSÄR 

Schema för studentdagen, onsdagen den 5 juni 

Kl. 09:30 

Samling tillsammans med mentorer i anvisade klassrum.  

 

Kl. 10:30 

Studentlunch. En högtidlig avslutning i en dekorerad skolrestaurang dit du och klassen beger er tillsammans med 

era mentorer. Observera bordsplacering klassvis enligt anvisningar vid respektive långbord. Av utrymmesskäl kan 

tyvärr inga anhöriga beredas plats. Efter lunch, tacktal och musikunderhållning gör vi oss redo för utmarsch. 
 

Kl. 11:45 

Uppställning klassvis för organiserad utmarsch kl. 12:00 och mottagande av folkets jubel. Kortegeväg, se karta. 

 

TÄNK PÅ       :  

 Var tydlig med dina nära och kära att det här är DIN stund. Släkt och vänner får gärna vara del av den – 

men så länge som det blir ett fint firande även för alla andra som befinner sig på skolgården. (Vi har tyvärr 

sett släkt och vänner som betett sig illa på skolgården och det blir inte schysst mot dig.) 

 Alkohol- och obehörighetskontroll sker vid samtliga entréer. 

 ”Väsk-fri” dag! Personal kommer be att få titta och känna på medhavd väska. Om du ej ger din tillåtelse 

till det så får du lämna väskan på annan plats, som du ordnar för. 

 Inga visselpipor eller tutor tillåts inomhus.  

 Vaska dryck: Det finns en bild av att vaska dryck tillhör ett studentfirande. Det är felaktigt och ej heller del 

av Järfälla gymnasiums studentfirande. På skolans område är det nolltolerans. Du som har en annan bild 

av hur vaskning är del av ett studentfirande får planera att göra det på annan plats, utanför skolans 

område, se karta. (Blåprickat område ligger utanför skolans gräns.) 

 Smällare, fyrverkerier etc. får ni spara tills ni kommer hem. Det är nolltolerans på skolans område. 

 Skolan låses efter utmarschen. Be din familj att ta med din ev. ombytesväska. Omklädningsrummet vid 

idrottshallen kommer vara öppet för dig som vill byta om. 

 Nyttja dagen till att njuta och credda! Berätta för alla som varit viktiga för dig på vilket sätt dom varit 

betydelsefulla. Använd så många adjektiv som möjligt 

Järfälla Gymnasium Student 2019 
 


