Studenterfejring 2020 på Favrskov Gymnasium
Kære forældre til studenterårgang 2020,
Det vil glæde os at se jer til huebegivenhed og studenterfejring 22-24/6 efter følgende plan:

Hjemstavn 5/Studiehave

22/6

23/6

24/6

9:00-11:00 (Karakterer 9:00-10:00)

3q

3t

3x

11:30-13:30 (Karakterer 11:30-12:30)

3r

3u

3y

14:00-16:00 (Karakterer 14:00-15:00)

3s

3v

3z

Vi håber på vejrgudernes gunst og planlægger arrangementer i vores studiehave, som vender ud mod
Hovvej. Vi beder jer gå direkte ind i haven fra Hovvej ved ankomst. Vi opstiller pavilloner og borde/stole til
hver familie. Hver elev må i udgangspunktet invitere tre gæster, men hvis der skal fire gæster til for at
dække det, man opfatter som den nærmeste familie, kan man invitere fire.
Vi uddeler i raskt tempo karakterer fra elevernes to skriftlige studentereksamener i løbet af
arrangementets første time. Hver elev får udleveret karaktererne i et lokale i hjemstavn 5, og herefter
kommer den nyslåede student ud i studiehaven via dobbeltdørene, hvor I forældre kan stå klar med hue og
knus. Der vil minimum være en time, hvor alle klassens elever er blevet studenter og har alle karakterer i
hus. Her kan I gæster og klassens elever hygge og fejre studenterne. Vi håber I vil komme fra
arrangementets begyndelse og deltage i fejringen af hele klassen.
I er meget velkomne til at medbringe madkurv, kaffe, champagne, kransekage eller hvad nu hjertet og
studenten måtte begære.
Heldigvis går det jo godt med epidemien her i Danmark, men vi skal fortsat holde afstand og iagttage de
sædvanlige regler for nyseetikette, håndhygiejne mv. Særligt ved ankomst og afgang henstiller vi til
omtanke og en adfærd, som er tilpasset de rutiner, som vi alle kender så godt efterhånden. Af hensyn til
rengøring og afspritning mellem klasserne kommer vi til at bede om, at tidsplanen overholdes.
Vi håber, at I vil komme og fejre jeres egen student og derved også bidrage til en fejring af hele klassen.
MVH

Morten Schytte Caspersen
Rektor

