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Studentavslutning 2020 på Tullinge gymnasium 
Torsdagen den 11 juni och fredagen den 12 juni avslutas utbildningarna för avgångsklasserna. 
Som ni förstår är det under helt andra förutsättningar än normalt. Vi upplever en pandemi med 
enorm påverkan på hela mänskligheten och det är självklart att det även påverkar oss. Det är en 
fråga om liv och död, som vår utbildningsminister Anna Ekström sa. 

Tidigt fastslogs det att traditionella studentfiranden med utspring och flak är uteslutet. 
Myndigheternas råd och rekommendationer kring folksamlingar och social distansering ska följas 
för att minimera smittspridning av det s.k. coronaviruset, eller SARS-CoV-2. Det gäller alla, även 
gymnasieskolor. Vi vill ändå göra vad vi kan för att få en minnesvärd dag för våra studenter, det är 
de verkligen värda, speciellt efter allt hårt slit med undervisning på distans som de har klarat 
fantastiskt bra tillsammans med våra lärare. 

Tillsammans med Botkyrka kommuns utbildningsförvaltning och efter samråd med polisen har vi 
beslutat om följande för våra studentavslutningar: 

• Avslutningar med betygsutdelning sker klassvis med ett litet antal personal närvarande. 
• För kunna sprida dem både i tid och rum används två dagar, 11 och 12 juni. 
• Inget firande eller mottagande av studenter får ske på skolan. 
• För att underlätta transport av studenterna till anhöriga och vänner på annan plats än 

skolans område tillåts det att en personbil per student får vänta på en av tre parkeringar 
strax före avslutningen. I övrigt är parkeringarna avstängda. 

Tider för avslutningar (valt av klasser efter poängställning i Elevkårens poängjakt)  

 

 

 

 

 

 

Om det visar sig att vi på skolan bedömer att det inte går att genomföra avslutningarna för att det 
finns risk att de uppsatta reglerna inte kommer att följas fullt ut kommer avslutningarna att 
ställas in. Vi har ett bra samarbete med Botkyrkas närpolis som kommer att närvara vid 
avslutningarna och hjälper oss att göra den bedömningen. På baksidan av detta brev finns karta 
och ett mer detaljerat program för avslutningarna. 

 

 

  

Start-slut To 11 juni Fr 12 juni 

09.00-10.00 NA17A, idrottshallen VO17, idrottshallen 

11.00-12.00 EK17B, restaurangen SA17B, restaurangen 

13.00-14.00 NA17B, idrottshallen TE17, idrottshallen 

15.00-16.00 SA17A, restaurangen EK17A, restaurangen 
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Den sista timmen i skolan 
Eleverna samlas i respektive lokal. Vi ser till att följa råden kring handhygien, social distansering 
och att alla är fullständigt friska. I lokalen serveras festlig mingelmat och tårta sittandes vid bord. 
Mentorer och ett antal andra lärare tillsammans med skolledning genomför en 
avslutningsceremoni med några avskedstal. Examens- och studiebevis utdelas. Några särskilda 
elevprestationer uppmärksammas. Eleverna erbjuds att porträttfotograferas enskilt i det 
närliggande biblioteket. Företaget kommer erbjuda en studentkatalog uppbyggd av porträttfoton 
klassvis. 

Vid klockslaget för avslutet, en timme efter starten, kommer elever släppas ut en och en. Skolan 
avser att filma ögonblicket då studenterna går ut för att senare publicera detta på ett ställe där 
eleverna har tillgång. Då alla studenter har släppts ut kommer de att anvisas till respektive 
parkering (P1, P2 och P3) för att transporteras från skolan område så fort det går. Där får även två 
anhöriga per student utan personbil vänta.  

Personbilar som ska användas för att transportera studenterna från skolan släpps in på skolans 
område tidigast 20 minuter före sluttiden på respektive avslutning. Avprickning sker vid insläpp.  

Vi på Tullinge gymnasium vill verkligen fira av våra studenter och det förutsätter att alla anhöriga 
och vänner respekterar att allt mottagande och firande inte kan ske på skolans område. 

 

Med hopp om en trevlig och värdig avslutning för våra studenter! 

Lennart Gudmark 
Rektor på Tullinge gymnasium 
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