
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej student!  

 

Fredagen den 12 juni är det dags för studentavslutning, och för att avslutningsdagen ska bli så 

bra som möjligt under rådande situation kommer här viktig information som riktar sig till dig 

och dina anhöriga.  

 

Entré för studenter sker från nedsidan i Hus B och Hus F, inga studenter kommer in från 

framsidan eller via huvudentrén. 

 

Fotografer och filmteam kommer att föreviga dagen! Bilder och filmer kommer att finnas på 

ÅG-tv och skolans hemsida. Livesändningar under dagen kan följas via länkar på skolans 

hemsida https://www.allebergsgymnasiet.se/ samt via Radio Falköping (90,8 MHz) 

 

Varje student får en bilbiljett som ger tillträde till parkeringen mitt emot huvudentrén. Denna 

ger endast tillträde till parkeringen enligt tider och placering nedan. 

 

OBS! För att undvika folksamlingar måste alla mötande anhöriga att stanna i/vid 

bilarna och ta emot eleverna där.  

 

Om man inte följer de regler som finns och att folksamlingar uppstår så kan vi som myndighet 

tvingas avblåsa studentfirandet. Därför är det viktigt att du som student och ni som 

vårdnadshavare tar ansvar för att reglerna följs så att det blir en festlig och härlig studentdag. 

För mer information om förutsättningarna för dagen, läs Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-

19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/information-till-larosaten-och-

gymnasieskolor/infor-studentexamen-2020/ 

 

 

9:00 Insläpp på parkeringen för anhöriga till studenter på EK, EE, HA, BA 

 

11:00 Insläpp på parkeringen för anhöriga till studenter på TE, VO, TR, NA 

 

13:00 Insläpp på parkeringen för anhöriga till studenter på BF, ES, FT, SA 
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https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/information-till-larosaten-och-gymnasieskolor/infor-studentexamen-2020/


Schema för första avslutningen  
 

8:30 1. Klassvis samling 

med mentor 

Aula 1 

EK17a 

Aula 2 

EK17b 

På El 

EE17 

Aula 3 

HA17 

På Bygg 

BA17 

9:00 2. Avslutning  

Sänds digitalt, 

följs klassvis av 

elever och mentor 

från resp lokal 

 3. Klassvis intåg i 

entréhallen från 

hyllan: 

9:40 9:45 9:50 9:55 10:00 

 4. Klassvis 

klassfotografering 

i trappan 

     

5. Klassvis utspring 

6. Klassvis 

mottagning vid 

bilar på 

parkeringen vid 

utspringets slut 

 

9:00 Insläpp på parkeringen för anhöriga till studenter på EK, EE, HA, BA 

 

 

 



Schema för andra avslutningen  
 

10:30 1. Klassvis samling 

med mentor 

Konsertsal 

TE17a 

Konsertsal 

TE17b 

Hus D 

Gysär 

På VO 

VO17 

Aula 3 

TR17 

Aula 1 

NA17 

11:00 2. Avslutning  

Sänds digitalt, 

följs klassvis av 

elever och mentor 

från resp lokal 

 3. Klassvis intåg i 

entréhallen från 

hyllan: 

11:40 11:45 11:45 11:50 11:55 12:00 

 4. Klassvis 

klassfotografering 

i trappan 

      

5. Klassvis utspring 

6. Klassvis 

mottagning vid 

bilar på 

parkeringen vid 

utspringets slut 

 

 

11:00 Insläpp på parkeringen för anhöriga till studenter på TE, VO, TR, NA 

Anhöriga till gysär-elever parkerar vid ishallen. 

 

 

 

 

 

Schema för tredje avslutningen  
 

 



12:30 1. Klassvis samling 

med mentor 

Konsertsal 

BF17 

Körsalen  

ES17 

På FT 

FT17 

Aula 1 

SA17b 

Aula 2 

SA17m 

Aula 3 

SA17s 

13:00 2. Avslutning  

Sänds digitalt, 

följs klassvis av 

elever och mentor 

från resp lokal 

 3. Klassvis intåg i 

entréhallen från 

hyllan: 

13:40 13:45 13:50 13:55 14:00 14:05 

 4. Klassvis 

klassfotografering 

i trappan 

      

5. Klassvis utspring 

6. Klassvis 

mottagning vid 

bilar på 

parkeringen vid 

utspringets slut 

 

13:00 Insläpp på parkeringen för anhöriga till studenter på BF, ES, FT, SA 

 


