STUDENT 2018 HAGA
Hålla tal på studentdagen?
Alla treor har möjlighet att skriva ett utkast till tal. Blir det många så bestämmer
studentkommittén vilka som får tala. Tal kan också framföras i kyrkan. På sista mötet
bedöms talen tillsammans med Studentkommittén ( 7juni). Talen lämnas i Susanne
Guranders postlåda på expeditionen senast 1 juni.
Sjunga på avslutningen?
De som vill sjunga på avslutningen ska så snart som möjligt ta kontakt med
Elisabeth Malm. Absolut sista datum för att anmäla till Elisabeth om man vill sjunga
är 21 maj

Musik till utspringet
Varje klass har ett musikstycke/ljud som spelas upp när de springer ut. Detta ska
vara max 2 minuter långt och lämnas till Elisabeth Malm i MP3 format senast den 1
juni.

Studentflak
Boka redan nu. Tänk på att flakvärden måste kunna kommunicera med chauffören
även vid hög musik (Ett snöre kan fungera bra). Anmälningsblanketten lämnas till
polisen vid deras besök hos oss den 1 juni.

Studentfotografering och poängjakten
Elevkåren håller i detta.
Kontaktperson för Eventutskottet (poängjakten) är Jessica Weslien S2a
Kontaktperson för studentfotograferingen är Miriam Jonsson N2a

VIKTIGA DATUM:
APRIL
16 april Möte 9.50 med studentkommittén i Aulan
19 april Stormöte kl 13.10. Träna på studentsången med Elisabet Malm
MAJ
18 maj: Gymnasiebalen.
21 maj Möte 9.50 med Studentkommittén i Aulan

Sista datum för att lämna in Lekarna på Himmelstalund (efter mösspåtagningen)
till Jenny i Caféet är 21 maj
Sista datum för att anmäla om man vill sjunga på avslutningen (till Elisabeth Malm)
22 maj Gymnasieslaget
JUNI
1 juni Stormöte STUDENTMÖTE: 9.40 – 11.30 Studentinfo, Föreläsning av polisen,
träna studentsången
Föreläsning Kung i Baren
Sista datum för att lämna in tal (till Susanne Gurander)
Sista datum för att lämna ljudfilen MP3 till utspringet (till Elisabeth Malm)
7 juni 13.40 Möte med studentkommittén i Aulan. Ev Bedöma tal
8 juni. Mösspåtagningsceremoni & Mångkamp
09.45 Samling i Aulan
10.00 Ceremoni vid flaggstången. Sång, tal, lottning av utspringsordning och
klassrum.
11-13 Mångkamp på Himmelstalundsfältet med mentorer.
Den inleds med att varje klass har ett framträdande inför en jury bestående av
skolledning m.fl. Sjunga, dansa, mima, hela klassen eller några stycken. Varje klass
bestämmer själv och uppträdandet får ta max 3 minuter. Fjäsk för juryn lönar sig.
Tänk på att man inte har en motståndare i lekarna (ex dragkamp funkar inte) utan
man ska plocka poäng. (tänk lite i stil med Hagaborg).
Varje klass ansvarar också för att ta fram en lek med tydliga regler. Leken ska kunna
bedömas på en skala från 1-8. Mentorerna håller sedan i den lek som deras egen
klass har hittat på. Varje klass ska lämna in vilken lek de vill ha till Jenny i Caféet
senast den 21 maj.
Aktiviteten på Himmelstalund är också starten på poängjakten som Elevkåren sedan
håller koll på.
Vinnaren av poängjakten får välja klassrum och sin utspringsplats. Dvs ta från någon
annan och byta.

Sista veckan.
Måndag 11 juni
Städning av skåp. Lärarna hämtar hinkar vid hissen på varje våningsplan.
3:ornas nycklar lämnas efter skåpstädningen till mentorn. Inlämning av datorer
Banderollsmålning. Skolan står för färg. Klassen ordnar själva lakan. (Läraren Sofie
Schurz håller i det)
Tänk ut vad ni vill skriva på lakanet i förväg eftersom tiden varje klass får är
begränsad.
tisdag 12 juni + onsdag 13 juni

Kompensationsledigt för GY-arbete
Torsdag 14 juni.
Förmiddagen fram till kl. 11.00: klasserna förbereder sin presentation av
poängjakten.
11.00 Uppvisning av filmer från poängjakten i trapphallen inför personal, åk 1 och 2.
12.00 Lunch serveras på skolan.

STUDENTDAGEN
Fredag 15 juni
8.40 Samling klassvis utanför Matteuskyrkan
9.00 -10.30 Avslutningen. Treorna tågar in klassvis.
11-12 Studentfotografering i klassrum enligt schema som kommer senare
12-14 Studentmiddagen & underhållning
14-15 Samling i klassrummet tillsammans med mentorer
15.00 UTSPRING.
ca16-17 Gemensam färdväg med studentflak.

