
 
 

Välkomna till ett glatt och värdigt studentfirande! 

Mariella Augustsson, rektor 

 

Järfälla Gymnasium Student 2019 

 

Hej familj och vänner      till vår student! 
 

Du får det här brevet av din student för att veta hur utmarschen är organiserad. Brevet innehåller praktiska råd för 

dig själv, släkt och vänner inför den stundande studentexamen vid Järfälla gymnasium, så att alla vet vilka 

förväntningar och spelregler som finns när man vistas på skolans område. Fint det ska bli att få träffa dig! 

 

 

Goda råd till familj och vänner: 
 

● Du är viktig för oss, likväl som alla andra som vistas på skolgården samtidigt som dig. Visa din omtanke 

genom att respektera hur skolan har organiserat studentfirandet. 

 

● Kom i god tid! Tillsammans värmer vi upp skolgården för våra studenter med skön allsång, ledd av vår 

inspirerande musiklärare Dag Palm (som även är singer/songwriter, finns på Spotify). 

 

● Parkering: Räkna med trafikkaos! Trafik och parkering är avstängd på hela skolområdet under 

studentdagen. Kartan på baksidan av detta brev visar var du kan parkera din bil. Hämtekipage hänvisas till 

Kvarnvallsparkeringen vid Järfälla ishall, se karta. 
 

● Utmarsch: Innan ni får ta emot er student kommer studenterna efter utmarschen att samlas en stund 

innanför avspärrningarna på området utanför huvudentrén. Respektera avspärrningarna. 

 

● Var finns din student? Det kan vara svårt att hitta varandra utanför skolan. Kom överens om en ungefärlig 

plats vid de angivna skyltarna vid bilparkeringen där ni träffas. Vänta där tills din student kommer till dig, 

för det kommer att vara fullt med människor överallt! 

 

● Skolan är låst efter utmarsch. Det underlättar för din student om du tar med ev. ombytesväska.  

 

● 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.) 

 

● Do’s: Fira gärna er student med blommor, presenter, lyckönskningar och kramar i mängd på skolgården. 

Don’ts: Alkohol, smällare, fyrverkerier etc. får ni spara tills ni kommer hem. Det är nolltolerans på skolans 

område. 

 

● För din kännedom: Skolans område och studentfirande kommer både att fotograferas och filmas under 

dagen. 


