Studenten 8 juni 2017
Hej alla vårdnadshavare.
Det är alltid lika förvånande hur snabbt tiden går här på Donnergymnasiet.
Tre fantastiska gymnasieår är snart genomförda med era ungdomar.
Det har varit mycket fokus på studier men även många skratt och en och annan tår. Nu
närmar vi oss studenten med stormsteg och därför skulle jag vilja ta tillfället i akt och ge
er lite information kring själva studentfirandet.
Era ungdomar samlas kl. 8.30 här på skolan. Då ska vi en sista gång träffas klassvis. Vi
genomför även den traditionsenliga studentlunchen med många tal och upptåg. Här vill
jag passa på att framhålla att ingen alkohol förtärs på skolan. Detta gäller även studenten.
Vi förväntar oss således att man kommer till skolan med glatt och nyktert sinne.
Därefter är det dags för sambatåget med alla studenter. Då vandrar vi tillsammans med
Donnergymnasiets sambaorkester ner till den väntande färjan. Den tar oss över till er
anhöriga på Röda Sten.
Färjan anländer till Röda Sten ca 13.20, var där i god tid. Balbandet bestående av
elever från ESMU15 underhåller från kl 12.30.
Det kommer att vara trångt. Har man möjlighet att ta sig dit med kollektivtrafiken är det
att föredra. Tillgången till p-platser är mycket begränsade vid Röda sten.
Väl på plats är tanken att anhöriga ställer upp som publik framför scen. När studenterna
anländer med färjan kommer de springa upp på scen klassvis till publikens jubel. Här
skulle jag vilja be er om en tjänst. Undvik gärna s.k. konfettiraketer. De smutsar ner något
otroligt och vi vill fortsätta att få fira studenten vid Röda Sten även i framtiden.
Därefter är dags för ungdomarna att bege sig ut på stan med respektive klassvagn.
Därmed tar även Donnergymnasiets ansvar slut för dessa ungdomar. De är nu fria att
forma sina liv efter egen förmåga och önskan.
Är det några frågetecken, tveka inte att höra av er till oss via mail eller telefon. Vi ser fram
emot en fantastisk dag tillsammans med er!
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