Student 2019!
Fredagen den 14 juni 2019 är det äntligen din tur att ta studenten
på Söderportgymnasiet! Studentexamen är som alla vet avskaffad
sedan många år tillbaka.
Det hindrar inte oss att fira studenten!
Söderportgymnasiet är en skola som vill vårda traditionerna. En av dessa är
högtidliga avslutningar som firas på ett värdigt sätt. Studentexamen kallades
ursprungligen ”Mogenhetsexamen”.
Obs! Tänk på att alkoholhaltiga drycker inte får förekomma inom skolans
område och skolans lokaler!

Fredagen den 14 juni 2019
07.00 – 09.15 Studentfrukost
Studenterna samlas traditionsenligt i
Tivoliparken. Arrangeras ej av skolan utan av
studentkommittén.

Fotografering
Samtliga klasser kommer att fotograferas
enligt nedanstående tider. Var respektive
fotograf befinner sig kommer att anslås i
Tivoliparken.
Tid

Fotograf 1

Fotograf 2

07.50

EK16A

EK16B

08.00

HA16

IB2A

08.10

NA16

RG4

08.20

SAHUS16A

SAS16B

08.30

SAS16C

SAS16D

08.40

NPS

IPS

Obs! Kom i tid till er fotograferingstid.

09.30

Avslutning i aulan. Var på plats senast 09.15. Obs! Tänk på att
visselpipor och andra ljudliga föremål ej är tillåtna i lokalen.

10.30

Samling i klassrum med respektive mentor.

11.00

Studentsittning på Södra Kasern.
Skolan bjuder på buffé med alkoholfri dryck.
Under middagen finns tillfälle för tal som anmälts
i förväg till Kristina Raic, EK17C eller
Anton Stensson, EK17A.

12.30

Samling i aulan.

13.15

Uppställning klassvis.

13.30

Utspring sker enligt följande ordning:

EK16A
EK16B
HA16, NPS
RG4
IB2A
NA16
SAHUS16A
SAS16B
SAS16C
SAS16D
IPS

har eget utspring kl.

12.30. Plats: utanför IPS lokaler
bredvid Röda korset.

Buffémeny
Örtstekt kycklingfilé,
Pestokryddad pastasallad,
Krämig potatissallad,
Medelhavspaj med soltorkade tomater och mozarella,
Blandad grönsallad med vinägrett,
Exotiska frukter
Cider alternativt bordsvatten

Till dessert serveras pannacotta med hallonsås
Kaffe, the

Studentsången
Sjung om studentens lyckliga dag,
låtom oss fröjdas i ungdomens vår!
Än klappar hjärtat med friska slag,
och den ljusnande framtid är vår.
Inga stormar än
i våra sinnen bo,
hoppet är vår vän,
och vi dess löften tro,
när vi knyta förbund i den lund,
där de härliga lagrarna gro!
där de härliga lagrarna gro!
Hurra!

Text: Herman Sätherberg
Musik: Prins Gustaf

Studentbal den 9 juni 2019 på Bäckaskogs slott
Karneval den 11 juni 2019
Skattjakt den 12 juni 2019
Ytterligare information kring dessa arrangemang finns att hitta på
Studentkommitténs Instagram. Även mail kommer att skickas så
håll utkik efter detta.

Bild från utspring 2016

Detta gäller vid färd på flak eller släp:


Man får endast ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett
sådant sätt att det inte kan uppstå någon fara.



Hållfasta skyddsräcken ska finnas. Höjden ska vara minst 110 centimeter.
Säten eller bänkar ska sitta fast.



Utrymme för passagerare får inte ha farliga ojämnheter, utskjutande delar
eller skarpa kanter som kan öka risken för skador på passagerarna.



Passagerarna ska kunna kontakta föraren direkt genom ett tillförlitligt
kommunikationssystem ifall någonting händer. Om mobiltelefon används
måste samtalet vara uppkopplat under hela färden.



Fordonet får inte köra fortare än 20 km i timmen. Det får endast köra på vägar
där hastighetsbegränsningen är högst 70 km i timmen.



Föraren ska ha fyllt 21 och ha körkort med rätt behörighet sedan två år. Om
traktor med släp ska framföras i liknande sammanhang måste föraren lägst ha
behörighet B och uppfylla de tidigare nämnda kraven.



Vid färd på släp måste sammankopplingen till dragfordonet vara säker. Man får
bara ha ett släp och det måste vara så stabilt att det inte riskerar välta.
Tänk på följande:



Säkerheten ökar om alla sitter ned på bänkar som sitter fast. Det har hänt att
fordon tippat för att alla har samlats på en sida av flaket.



Kontrollera att räckena håller för tryck från många personer.



Planera färdvägen noga med hänsyn till strömförande ledningar, broar,
miljözoner etc.



Högsta hastigheten är 20 km i timmen.



En ”flakvärd”, som inte själv är med och firar, kan vara till hjälp under färden
och öka tryggheten.

Polisen ska meddelas
Det är viktigt att polisen känner till studentflaken och karnevalstågen, eftersom
de ofta påverkar framkomligheten på vägar och gator. Det är också av största
vikt att arrangemangen sker under ordnade och säkra former, så att ingen
kommer till skada. Polisen ska därför i förväg meddelas om färdväg och tidpunkt.
Samordna detta om flera fordon är inblandade.
Här hittar du föreskriften
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Trafikregler/Lasta-dra/Studentflak-och-karnevalstag/

Med önskan om ett trevligt och olycksfritt evenemang!

Detta infohäfte är utgivet i samarbete med Söderportgymnasiet
och Söderportgymnasiets studentkommitté.

