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Inbjudan till Studentexamen 2019 på Tullinge gymnasium 
Torsdagen den 13 juni kl 1100 är det dags för traditionsenlig studentexamen för avgångsklasserna 
på Tullinge gymnasium! 

För eleverna består förmiddagen av studentfotografering, avslutning med klassernas mentor, då 
vi även bjuder på något lätt att äta, samt givetvis en traditionsenlig examen med tal och 

stipendieutdelning. Tyvärr har vi p.g.a. platsbrist inte möjlighet att bjuda in familjemedlemmar 
och vänner till denna. 

Studenten är en dag som många vill fira vilket innebär att en hel del besökare kommer till skolan. 
Det finns ett mycket begränsat antal parkeringsplatser runt skolan, speciellt i år då de flesta av 
skolans parkeringar kommer att vara avstängda. Vi rekommenderar er därför starkt att åka 
kommunalt. Alfred Nobels allé utanför skolan är en utryckningsväg till och från Huddinge sjukhus 
och det går bussar där. Den trafiken får inte hindras. 

Vi vill att alla besökare ska få uppleva studentdagen som något positivt och trevligt. Men tyvärr 
har det under de sista åren utvecklats en kultur att använda mousserande drycker för att spruta 

över studenterna. Det har lett till obehag och förstörda kläder, ibland till och med handgemäng 
och hot. Efter förra årets utspring var vi i kontakt med polisen för att komma fram till vad vi kunde 
göra för att få en bättre ordning. Med anledning av det har skolan beslutat att dela upp utspringet 
fysiskt till olika områden på skolan för att inte ha en enda stor folksamling med mycket trängsel. 
På baksidan av detta brev finns en karta som visar vilken yta som är anvisad för olika program. Det 
gör det förhoppningsvis lugnare, mindre trångt och lättare att hitta varandra. 

Studentdagen ska vara en festdag, men den kan bli lång. Vi har därför uppmanat våra elever att 
vänta med det riktiga firandet tills de har lämnat skolan. Vi har också tydliggjort att även 
studentdagen är en skoldag och att alkoholhaltiga drycker inte får tas in på skolans område. 

Eleverna har planerat att lämna skolan på sedvanliga flak. Inför detta brukar eleverna byta om till 
andra kläder. Då de har åkt runt på flaken kommer de inte att kunna komma in i skolan för att byta 
om igen. Skolan kommer då att vara stängd och låst. 

Kontakta oss gärna om du undrar över något. 

Vi ser fram emot en glad och trevlig studentexamen! 

Lennart Gudmark 

Rektor 
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Utspringsvägar och 
uppsamlingsplatser vid 

utspringet kl. 11.00

En del av skolområdet (innanför rödprickade linjen) är av-
spärrat för utspringande studenter. Anhöriga anmodas att 
samlas på uppsamlingsplatserna för de olika programmen i 
slutet av utspringsvägarna.

 Informationstält

VO

EK NA/TE

SA

    
   A

lfre
d Nobels 

allé


N


