
 

Kære forældre til 3.g-elever på Hasseris Gymnasium 
 

Vi står snart overfor at afslutte 3.g-elevernes uddannelse hos os. Det indebærer normalt en lang række 

velkendte traditioner for både elever og deres familier. Som I ved, er der intet normalt ved dette års 

afslutning. Myndighedernes restriktioner har desværre medført aflysninger af den traditionsrige sidste 

skoledag og herunder den højtidelige sidste skoledagsfest samt en række andre sociale sammenkomster på 

gymnasiet, mens vi heldigvis, som et af de eneste gymnasier i landet, nåede at afvikle årets gallafest med 

flot fremmøde fra jeres side        

Jeg var i går rundt i alle 3.g-klasserne for at fortælle om afslutningen af skoleåret, og jeg vil også gerne 

viderebringe mine tanker til jer forældre omkring dette. 

Sidste skoledag:  

• Arrangementet er desværre aflyst. Vi afholder i stedet et hyggearrangement for alle 3.g-klasserne 

d. 12. juni. Dagen starter med morgenmad i klasserne med elever og lærere, og efterfølgende er 

der normal undervisning indtil kl. 12.00. Derefter dækker gymnasiet op med pizza og øl/vand til 

hele årgangen, som eleverne klassevis hygger med på skolens grønne områder sammen med deres 

lærere.  

Hue-eksamen d. 22.-24. juni: 

• Eksamensperioden afsluttes heldigvis med en mundtlig eksamen i studieretningsprojektet for alle 

elever. Vi forventer, at forsamlingsforbuddet er hævet fra 10 til 50 personer efter 8. juni. Derfor 

glæder det os at invitere jer alle ind på gymnasiet, når jeres nybagte student afslutter sin sidste 

eksamen og skal overrækkes studenterhuen       For at vi kan holde antallet af besøgende på 

gymnasiet på et forsvarligt niveau, beder vi om, at man ikke ankommer tidligere end nødvendigt. 

Her opholder man sig i gymnasiets fællesareal, og når studenterhuen er overrakt, bedes man 

trække udenfor til de opstillede højborde i teltene, hvor der kan fejres videre med bobler,  roser 

osv.  

Dimission d. 26. juni kl. 10-12.30:  

• Vi afventer fortsat de lovede retningslinjer fra Undervisningsministeriet om afholdelse af dimission. 

Som reglerne er varslet i næste genåbningsfase, vil det desværre ikke være muligt for familier og 

pårørende at være fysisk til stede på skolen. Vi håber naturligvis, at dette ændres, så vi kan byde jer 

alle velkomne på denne store dag. Såfremt det ikke er muligt, vil dimissionen blive gennemført med 

eleverne til stede på skolen, mens vi live-streamer arrangementet til alle familierne derhjemme. 

Det bliver uanset hvad en flot og mindeværdig dimission, så afsæt endelig tidspunktet til at 

overvære arrangementet - uanset om det bliver hjemmefra eller med fysisk tilstedeværelse på 

gymnasiet, som vi stadigt håber på.   

Studenterkørsel: 

• Gymnasiet er ikke involveret i elevernes studenterkørsel og studenterfester men vi håber 

naturligvis på at politikerne muliggør denne velfortjente fejring af de unge. 

Med venlig hilsen 

Ole Droob, rektor. 


