Studenten 2021 i Finspång
En gymnasietid går fort och nu har det redan blivit dags att summera tre år för Studenterna på Curt
Nicolin Gymnasiet. Samtidigt som vi från skolan vill tacka för den tid som varit och vi önskar en trevlig
sommar för våra studenter, vill vi också bjuda in att fira studenten på ett ansvarsfullt sätt och som
bidrar till att förhindra smittspridning! Studentfirandet i Finspång kommer ske i ett alternativt
format, anpassat efter beslut och rekommendationer från nationella myndigheter.
Tillsammans bromsar vi smittspridningen!
• Utspringet genomförs klassvis i ett taktat flöde och utspritt för att undvika trängsel.
• Håll avstånd till varandra under studentdagen, både inomhus och utomhus.
• För att alla anhöriga ska kunna ta del av studenternas utspring kommer en webbsändning
genomföras. För att se sändningen så går du in via en länk på www.cng.se
• Om du är sjuk eller har någon typ av symtom under studentdagen så ska du stanna hemma, detta
gäller både studenter och anhöriga.
• Arrangera studentskivor och aktiviteter med hänsyn till myndigheternas rekommendationer.
Följande gäller för dig som är anhörig och gäst vid utspringet
 Ankom senast den tid som är angivet för din student och max 15 minuter innan. Parkera på
den parkering som gäller för din student. Var max fyra i bilen och en bil per student och sitt
kvar i bilen tills signal av Lots ges att det är dags att gå till ceremonin. Följ Lotsen.





Fyra anhöriga/student får delta. Ni kommer anvisas en kvadrat där endast de fyra anhöriga
får vistas i tills din student ansluter till kvadraten i slutet av ceremonin.
All form av konfettianvändning och annan nedskräpning är totalt förbjuden på området.
Efter ceremonin följer ni er Lots till parkeringen och lämnar den så nya gäster kan anlända.

Det är en speciell situation men tillsammans skapar vi ett fint minne av studenten 2021. Tack för
att du har förståelse och följer rekommendationerna!
Välkomna!
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