
Sommer 2021

HUEDAG, DIMISSION OG STUDENTERFOTOGRAFERING 

Vi skal som skole følge visse retningslinjer, så studentertidens glade dage er 

nødvendigvis lidt anderledes i år. 

Alle skal have gyldigt coronapas inde på skolen – det gælder dog ikke unge 

under 15 år. Der bliver foretaget kontrol efter myndighedernes retningslinjer.  

Alle skal benytte hovedindgangen ved ankomst; udgang vil blive meddelt. 

1. HUEDAG  
Når dit sidste eksamensfag er overstået, skal huen på. Det er en stor og 

glædelig begivenhed, hvor dine forældre, søskende og pårørende er 

velkomne på gymnasiet. De helt nye retningslinjer siger, at der ikke er 

begrænsninger på antal pårørende inden døre. Der opstilles desuden 

pavilloner udenfor, hvor der er god plads til fejring. 

2. DIMISSIONEN OG STUDENTERFOTOGRAFERING 
Den 25. juni 2021 holder Tornbjerg Gymnasium dimission for sine studenter. 

Der er adgang for tre pårørende til hver student. Dimissionen afholdes i 

gymnasiets idrætshal i to runder. 

Efter første runde er vi nødt til at bede pårørende fra første hold forlade 

skolens arealer, mens vi gør klar til andet hold. 

 FØRSTE DIMISSIONRUNDE KLOKKEN 9:30 – 10:30: 3a, 3b, 3i, 3e 

 ANDEN DIMISSIONRUNDE KLOKKEN 11:00 – 12:00: 3c, 3d, 3f, 3h 



Sommer 2021

Umiddelbart efter alle studenter er dimitteret, kører de afsted i de 

dekorerede lastbiler, som benytter skolens parkeringplads. Du kan derfor 

ikke parkere på Tornbjerg Gymnasiums parkeringsplads på dagen.  

Efter planen kører studenterbilerne fra Tornbjerg klokken 12:30 – men kom i 

god tid for en sikkerheds skyld.  

STUDENTERFOTOGRAFERING 

Det er vigtigt at alle kommer i god tid, så fotografen ikke skal vente.  

De, der først skal dimitteres i anden runde, må opholde sig i blok B 

forneden, hvor der vil være lidt mundgodt, snacks og vand. 

De, der dimitteres i første runde, må opholde sig i blok B foroven, hvor der 

vil være lidt mundgodt, snacks og vand, mens de venter på lastbilerne.  

Husk: forældre og pårørende må ikke være på skolens område under 

fotografering. 

Vi ved godt at ovenstående kan virke lidt striks, men vi er sikre på at det nok 

skal blive en super dejlig dag, trods alle restriktioner. 

   

 Vi glæder os til at se jer alle på Tornbjerg Gymnasium 

 – Georg Sveistrup 

KLASSE 3a 3b 3i 3e 3c 3d 3f 3h

FOTOTIDSPUNKT 8:00 8:10 8:20 8:30 8:50 9:00 9:10 9:20


