
Information om jeres sidste eksamen, translokation og studenterkørsel! 

Kære 3.g’ere! 
Nu har vi fået de (sandsynligvis) endelige udmeldinger fra Børne- og Undervisningsministeriet 
omkring translokation og studenterkørsel. Det betyder, at vi har været nødt til at lave ændringer i 
de planer, som vi tidligere meldte ud til jer. Vi har dog vurderet, at den sidste eksamen og 
translokationen er så vigtige begivenheder både for kommende studenter, for forældre og for GG, 
at vi er nødt til at planlægge det således, at både alle får mulighed for at deltage, men at vi også 
overholder de retningslinjer, der er udmeldt.  
 
Vi håber, at alle - både elever, familie og gæster - vil bidrage, således at det både bliver så festligt 
som muligt, men at vi samtidig afvikler dagene på sundhedsfagligt forsvarligt vis. Hermed kommer 
planer og retningslinjerne for jeres sidste uge på GG. Vi håber, at I vil dele informationen med 
jeres forældre. 
 

Mandag d. 22. juni - onsdag d. 24. juni - Sidste eksamen 
Vi har planlagt det således, at alle 3.g’ere på GG bliver studenter i løbet af de ovennævnte 3 dage. 
Det er en festlig uge, og hele gymnasiet syder af forventning og glæde 
over, at eksamen nu er afsluttet, og den eftertragtede hue kan iføres. 
 
Det er også nogle dage, hvor der er mange familiemedlemmer og andre gæster på gymnasiet for 
at fejre, at netop deres unge menneske er blevet student. For at eksamen forløber bedst muligt for 
alle elever, har vi nogle retningslinjer for, hvor forældre og familie må opholde sig. Og vi er stadig 
nødt til at overholde de Corona-retningslinjer, der er meldt ud fra ministeriets side. Det betyder: 

• at ved eksamen skal der være fuldstændig ro på gangene 
• at du kun må være på gangene i Blok 6 og 7 i forbindelse med din egen eksamen 
• at dine forældre og familie kun må være på GG ved udeområdet uden for Kantinen. (Hvis 

det regner, ændrer vi det til at foregå i Kantinen.) 
 
Når du er færdig med din eksamen, går du ud af døren ved Blok 6, tværs over skolegården ved 
‘Drengeidræt’ til området uden for Kantinen. Her kan dine gæster (forældre og familie) tage imod 
dig og give dig studenterhuen på. Hver elev må max. have 5 gæster med på GG. Gæsterne må 
først ankomme til GG, når din eksamen er planlagt til at slutte, dvs. hvis du skal til eksamen fra kl. 
9.30 til kl. 10.00, må dine gæster første komme kl. 10.00. Her vil der være reserveret et bord til jer 
uden for Kantinen. Bordet har det samme nummer, som det lokale du var til eksamen i. I skal selv 
medbringe det (drikkevarer og/eller snacks), I ønsker at indtage, og I bedes selv medbringe en dug 
til bordet. Du og dine gæster har bordet i 25 minutter, og skal herefter tage afsted fra GG, så der 
bliver mulighed for at klargøre bordet til den næste student.  
 
Du må kun være på GG på den dag, du selv skal til eksamen. Sorry. Men dette er for at begrænse 
antallet af tilstede værende. 

Torsdag d. 25. juni - fredag d. 26. juni - Translokation 
Vi plejer at afholde en fælles translokation for alle studenter og forældre. Men Børne- og 
Undervisningsministeriet har nu meldt ud, at translokation skal afholdes klassevist. Det betyder, at 



vi er nødt til at flytte translokationen fra den oprindeligt planlagte dato til torsdag d. 25. og fredag d. 
26. juni. Planen for hver klasses translokation er følgende: 

Torsdag d. 25 juni 
Tidspunkt Salen Kantinen Fotografering ST4 

kl. 15.00   3a 

kl. 15.30  3a 3e 

kl. 16.15 3e  3p 

kl. 17.00  3p 3q 

kl. 17.45 3q  3r 

kl. 18.30  3r 3s 

kl. 19.15 3s   

Fredag d. 26. juni 
Tidspunkt Salen Kantinen Fotografering ST4 

kl. 13.30   3t 

kl. 14.00 3t  3u 

kl. 14.45  3u 3w 

kl. 15.30 3w  3x 

kl. 16.15  3x 3z 

kl. 17.00 3z  3y 

kl. 17.45  3y 3m 

kl. 18.30 3m   
 
Skemaerne skal læses således, at eleverne fra hver klasse møder op til fotografering i ST4 inden 
klassen skal til translokation i enten Salen eller Kantinen. Når I er blevet fotograferet i ST4, går I til 
Blok 5, hvor klassen liner op til indmarch. Hver student må max. have 2 gæster med til 
translokationen. Jeres gæster skal ankomme til GG tidligst 15 minutter før jeres klasses 
translokation starter. Der vil være stillet borde og stole op i hhv. Salen og Kantinen, hvor jeres 
gæster sidder klar, når I går indmarch. Translokationen vil vare mellem 30 og 40 minutter, Når 
translokationen er færdig, bedes du og dine gæster tage afsted fra GG igen, og benytte samme 
udgang, som dine gæster er kommet ind af. Gæster til translokation i Kantinen benytter sig af 
indgangen ved Sosu H, og gæster til translokation i Salen benytter sig af indgangen fra 
parkeringspladsen.  



Lørdag d. 27. juni - Studenterkørsel 
Børne- og Undervisningsministeriet har jo heldigvis også meldt ud, at der må gennemføres 
studenterkørsel, men dog også her er det udelukkende med klassen under hele arrangementet. 
Det betyder, at I ikke skal starte jeres vognkørsel her på GG, men fra den elevs adresse, der står 
først på ruten. I skal derfor kontakte den studentervognsudbyder, I har booket, for at ændre 
startadressen. I bestemmer også selv, hvorvidt I vil ændre starttidspunktet.  
 
Børne- og Undervisningsministeriet påpeger, at “elever, forældre og arrangører har et særligt 
ansvar for at bidrage til, at studenterkørsel holdes på en måde, så de sundhedsfaglige 
anbefalinger følges i det omfang, det er muligt.“ 
 
Vi glæder os til en festlig uge, og ser frem til at fejre jeres studentereksamen med jer. 
 
På gensyn  
bedste hilsener 
 
Eva 
 

	


