Studentinformation
2018

 Polisen informerar åk3 inför studentfirandet Onsdagen den
16 maj kl 15.00 i aulan
 Pubrunda 17 maj – obs inget skolarrangemang
 Offermarsch till St Sigfrids källa
Torsdag 24 maj kl 14:00
 Studentbal
Fredag 8 juni 18.00 (samling innan)
Konserthuset
 K-fest 28 maj

 Skattjakt 25 maj– inget skolarrangemang

 Avslutningsdagen:

 Brukar inledas med
en klassamling.

 Fotografering 14 juni
Enligt tidsplan. (se schema)
 Lunch i matsalen.

 Studentutsläpp
Torsdag 14 juni
13.00 EK, ES, HU, IB
15.00 NA, SA
 Promenad till stortorget
 Disko på kvällen efter kl 22 – ej skolarrangemang

Efter studenten
• Skolböcker o dyl ska lämnas tillbaka om inget
annat angetts. Risk för räkningar annars.
• Examensbeviset får eleverna på fredagen.
• Examensbeviset är det enda orginalet. Kopia
kan fås av skolan i efterhand.
• Datorer måste lämnas tillbaka, kompletta.
• Har gått ut erbjudande om att köpa sin dator.

INFORMATION OM
STUDENTUTSLÄPPET
Inför studentutsläppet den 9 juni vill studentutskottet och gymnasiechefen ge följande praktiska
information till Er föräldrar.
Utsläppet på Katedralskolan sker på följande tider:
13.00 EK, ES, HU och IB
15.00 NA och SA.
Mottagningsceremonin på skolgården beräknas till 40 minuter. Skyltar med placering för de olika
klasserna kommer att finnas för att man lättare skall hitta varandra. Efter mottagningsceremonin
ställer eleverna upp bakom musikkåren för avmarsch till Stortorget. Föräldrar och övriga som
önskar följa med ombeds gå bakom studenttåget.
Fordon för hemfärd ställs upp på Stortorget. För de elever som går ut kl. 15.00 gäller att fordonen
kan ställas upp först efter det att i första omgången lämnat torget. Torget brukar vara fullt av folk
och fordon så vi ber er att särskilt tänka på säkerheten! Vi bifogar en särskild PM från polisen
angående säkerheten.
På kvällen anordnar studentutskottet disco på Grace Nightclub. Studenterna beräknas komma
först efter kl. 22.15 för att man ska hinna umgås med släkt och vänner under kvällen.
Information om de tider som i övrigt gäller har gått ut via klassens kontaktperson och de finns
också på skolans hemsida.
Vi ser fram emot ett trevligt studentfirande!

Kronoberg

Regler för studentflak & karnevalståg
Det drar ihop sig till skolavslutningar och då skall föräldrar och vänner hämta hem sina söner
och döttrar och allra helst skall detta ske på det mest underligaste sättet.
Det gäller att överträffa vad som tidigare har gjorts och många gånger följer transporterna inte
regelverket.
Tyvärr är säkerheten ibland dålig vid arrangemangen, speciellt när de åkande färdas på lastbilsflak
eller släpvagnar. Det finns några regler som är viktiga att följa för att färden ska bli så säker som
möjligt.

Kronoberg

Från och med den 15 april 2007 gäller följande vid färd på
lastbilsflak eller släp:










Man får bara ta med passagerare i ett sådant antal och placera dem på ett sådant sätt att det
inte kan uppstå någon fara.
Det ska finnas hållfasta skyddsräcken, som är minst 110 cm höga. 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.

Kronoberg

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 skall meddelas
Polisen skall i förväg meddelas om färdväg och tidpunkt. Detta kan ske via fax, e-post eller telefon.
Telefon: 114 14
Fax: 0470-74 34 84
E-post: polismyndigheten.kronoberg@polisen.se
Polisen önskar Er ett trevligt och olycksfritt evenemang!

Tack för förtroendet!

